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ΈΈκκθθεεςςηη  ΠΠεεππππααγγμμέέννψψνν  σσοοττ  ΔΔιιοοιικκηησσιικκοοόό  ττμμββοοττλλίίοοττ  σσηηρρ  ««EEFFGG  ΤΤππηηππεεςςίίεερρ  ΔΔιιααδδιικκσσόόοοττ  ΑΑΕΕ»»    

πππποορρ  σσηηνν  ΕΕσσήήςςιιαα  ΣΣαακκσσιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ττννέέλλεεττςςηη  σσψψνν  ΜΜεεσσϋϋφφψψνν,,  γγιιαα  σσιιρρ  εεσσήήςςιιεερρ  οοιικκοοννοομμιικκέέρρ  

κκαασσααςςσσάάςςεειιρρ  σσηηρρ  φφππήήςςεεψψρρ  22000077..  

Κόπιοι μέσοφοι,  

όμυψνα με σο νϋμο και σο κασαςσασικϋ σηρ Εσαιπείαρ, σο Διοικησικϋ τμβοόλιο έφει σην σιμή να ςαρ τποβάλλει 

ππορ έγκπιςη σιρ Οικονομικέρ Κασαςσάςειρ και σο Πποςάπσημα σοτ Ιςολογιςμοό σηρ Εσαιπείαρ, ϋποτ παποτςιάζεσαι η 

δπαςσηπιϋσησα σηρ  6ηρ  εσαιπικήρ φπήςηρ απϋ 1 / 1 – 31 / 12 / 2007, και να ςαρ επιςημάνει σα ςημανσικϋσεπα θέμασα 

ποτ έλαβαν φύπα ατσή σην πεπίοδο. 

Αναλτσικϋσεπα :  

1. Εξέλιξη επγαςιύν – Οικονομική θέςη  σηρ Εσαιπείαρ :  

 Η Εσαιπεία και σο 2007 ςτνέφιςε σην  κεπδουϋπα ποπεία σηρ ατξάνονσαρ σον κόκλο επγαςιύν σηρ κασά 19 % 

ανεβάζονσαρ σιρ πψλήςειρ σηρ ςσο όχορ σψν  3.684.612.46 € απϋ σα 3.100.859,46 € ποτ ήσαν ση πποηγοόμενη 

διαφειπιςσική φπήςη, επιστγφάνονσαρ επιπλέον μια αόξηςη πεπίποτ 12% ςε ςφέςη με σον πποϊπολογιςμϋ και διασηπύνσαρ 

σα θεσικά αποσελέςμασα.  

Όςον αυοπά ςσα καθαπά κέπδη ππο υϋπψν ατσά διαμοπυύθηκαν ςσο ποςϋ σψν 187.402,63 €, ςε ςφέςη με σα 

382.955,21 € σο 2006 και σα 137.577 €  σοτ πποϊπολογιςμοό.  

Ενύ ανσίςσοιφα σα καθαπά κέπδη μεσά σοτρ υϋποτρ διαμοπυύθηκαν ςσα 135.306,00 € (2006 : 272.006,94 €).  

2. Πποοπσικέρ για σο 2008 :  

Η Εσαιπεία έφει πλέον μεσαςφημασιςσεί ςε μία αμιγύρ Εσαιπεία πληπουοπικήρ με έμυαςη ςση παποφή τπηπεςιύν 

ςσιρ θτγασπικέρ εσαιπείερ σοτ Ομίλοτ ςση Νέα Ετπύπη αλλά και ςσην Ελλάδα για σιρ πεπιοφέρ εξειδίκετςηρ σηρ.  

Για σα επϋμενα έση ο ςσϋφορ σηρ Εσαιπίαρ είναι η παποφή τπηπεςιύν πληπουοπικήρ ςσην Σπάπεζα EFG Eurobank 

Ergasias AE, αλλά και ςσιρ θτγασπικέρ ατσήρ ςσην Ελλάδα και ςσο εξψσεπικϋ με σην ανάληχη ςφεσικύν έπγψν ςσοτρ δόο 

βαςικοόρ σομείρ ποτ πποαναυέπθηκαν .  

Με σην πποοπσική ατσή  θα ςσαθεποποιηθεί η ανοδική ποπεία σηρ Εσαιπείαρ επιστγφάνονσαρ αόξηςη σοτ κόκλοτ 

επγαςιύν κασά πεπίποτ 10%  ένανσι σοτ πποηγοόμενοτ έσοτρ.  

3. ημανσικϋσεπα ςημεία ςσον Ιςολογιςμϋ :  

 Σο 2007, είναι η 2η φπήςη ποτ η εσαιπεία θα διανείμει κέπδη ςσοτρ μεσϋφοτρ.  

 Και σο 2007, ϋπψρ και σα 2 πποηγοόμενα έση,  δεν έγιναν οτςιαςσικέρ επενδόςειρ ςε πάγιο εξοπλιςμϋ σηρ 

εσαιπείαρ, δεδομένοτ ϋσι για σην εκσέλεςη σοτ έπγοτ σηρ φπηςιμοποιοόνσαι σα κασά πεπίπσψςη ςφεσικά 

ςτςσήμασα σοτ Ομίλοτ .  

 Η Εσαιπεία δεν πποέβη ςσην αγοπά ακινήσψν, φπεογπάυψν, αλλά και δεν ςτμμεσέφει ςε άλλερ εσαιπείερ. 

 Σα φπημασικά διαθέςιμα σηρ Εσαιπείαρ, ατσή ση φπονιά παποτςίαςαν μείψςη ςε ςφέςη με σο 2006 ςε  ποςοςσϋ 

πεπίποτ 42 %, αλλά δεν είναι ανηςτφησικϋ καθϋσι οι ουειλέρ σψν τνδεδεμένψν εσαιπειύν ατξήθηκαν κασά 54% 

ςε ςφέςη με σο 2006, με μϋνο ση μησπική να παποτςιάζει αόξηςη κασά  60%. Ηδη κασαβάλλονσαι πποςπάθειερ για 

σαφόσεπη είςππαξη σψν ουειλύν σψν εσαιπιύν σοτ Ομίλοτ.   

4. Ακολοτθοόμενερ Λογιςσικέρ απφέρ :  

Σο 2007  ήσαν η 3η φπήςη ευαπμογήρ σψν Διεθνύν Πποσόπψν Φπημασοοικονομικήρ Πληπουϋπηςηρ. Για σην 

κασάπσιςη σοτ Ιςολογιςμοό σηρ παποόςαρ φπήςηρ, ϋπψρ και σον ςτνοδεόονσα λογαπιαςμϋ αποσελεςμάσψν φπήςηρ, ση  

Κασάςσαςη μεσαβολήρ Ιδίψν κευαλαίψν, και κασάςσαςηρ σαμειακύν πούν ευαπμϋςθηκαν οι απφέρ ποτ πεπιγπάυονσαι 

αναλτσικά ςσιρ ςημειύςειρ ποτ ςτνοδεόοτν σιρ Οικονομικέρ Κασαςσάςειρ.  

5. Ανάλτςη σψν αποσελεςμάσψν Φπήςηρ :  

Σα μικσά αποσελέςμασα εκμεσάλλετςηρ ανήλθαν ςε κέπδη όχοτρ 803.634,27 € ςε ςόγκπιςη με 957.259,57 € σοτ 

πποηγοόμενοτ έσοτρ, σα οποία  μεσά σην αυαίπεςη σψν εξϋδψν διάθεςηρ, γενικήρ διαφείπιςηρ, έπετναρ, εκσάκσψν εξϋδψν, 

απέμεινε ψρ καθαπϋ αποσέλεςμα κέπδη 187.402,63 €, ςε ςφέςη με 382.955,21 €, ποτ ήσαν σο ανσίςσοιφο αποσελέςμα σοτ 

2006..  
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6. Διάθεςη Κεπδύν:   

Απϋ σα πποαναυεπϋμενα μικσά κέπδη σψν 187.402,63 €, σα καθαπά κέπδη διαμοπυύνονσαι ςε 135.306,00 €, ϋπψρ ατσά 

πποκόπσοτν μεσά σην αυαίπεςη σοτ αναλογοόνσορ υϋποτ .  

Απϋ σο παπαπάνψ καθαπϋ αποσέλεςμα ποςϋ όχοτρ 6.765,30 € πποσείνεσαι να διασεθεί για σην δημιοτπγία 

σακσικοό αποθεμασικοό, ενύ σο τπϋλοιπο 128.540,70 €  μεσαυέπεσαι ςση νέα φπήςη, ϋποτ θα απουαςιςσεί η διανομή απϋ 

σην Σακσική Γενική τνέλετςη σψν μεσϋφψν.  

7. Η εικϋνα σηρ Εσαιπείαρ εκυπαςμένη με απιθμοδείκσερ παποτςιάζει σην παπακάσψ κασάςσαςη  :  

(α) Ρετςσϋσησα : Η πετςσϋσησα σηρ Εσαιπείαρ παπαμένει ςε τχηλά επίπεδα :  

(1) Γενική Ρετςσϋσησα (Current Ratio): 8,78,  ένανσι 6,04 ποτ ήσαν σην πποηγοόμενη φπήςη. 

(β) Αποδοσικϋσησα 

(2) Πεπιθύπιο μικσοό κέπδοτρ ( Gross Profit Margin) : 21,81 % (κέπδορ), ςε ςφέςη με 30,87 % σηρ πεπςινήρ 

οικονομικήρ φπήςηρ .  

(3) Πεπιθύπιο καθαποό κέπδοτρ ππο υϋπψν (Net Profit Margin) : σο 2007 διαμοπυύθηκε ςσο 5,09 %,  ςε ςφέςη με 

σο 12,35 % σηρ πποηγοόμενηρ οικονομικήρ φπήςηρ.  

(4) Ανσίςσοιφα ο δείκσηρ Αποδοσικϋσησαρ Ιδίψν Κευαλαίψν (Return on net Worth ή ROE): μειύθηκε σην φπήςη 2007 

και εμυάνιςε σην σιμή 2,97 % , ςε ςφέςη με σο 6,15 % σηρ ανσίςσοιφηρ πεπςινήρ πεπιϋδοτ.  

(γ) Δπαςσηπιϋσησα : 

(5) Κτκλουοπιακή σαφόσησα ενεπγησικοό (Asset Turnover): μεσαβλήθηκε ςε 0,71 απϋ 0,09 σηρ πποηγοόμενηρ 

πεπιϋδοτ και δείφνει σην μείψςη σο βαθμϋ φπηςιμοποίηςηρ σοτ ενεπγησικοό για σην δημιοτπγία πψλήςεψν. 

(6) Σαφόσησαρ ειςππάξεψρ απαισήςεψν (Receivables Turnover Ratio) : δηλαδή πϋςερ υοπέρ ειςππάσσονσαι οι 

απαισήςειρ κασά σην διάπκεια σηρ λογιςσικήρ φπήςηρ εμυανίζει σην σιμή : 2,20 υοπέρ ςε ςφέςη με 2,12 σηρ 

ανσίςσοιφηρ πεπιϋδοτ σο 2006.  

Ο παπαπάνψ δείκσηρ μαρ δείφνει και σην μέςη διάπκεια παπαμονήρ σψν απαισήςεψν ςσην επιφείπηςη ϋποτ η 

σιμή διαμοπυύνεσαι ςε 165,85 ημέπερ σο 2007, απϋ 172,09 ημέπερ σο 2006. Μεγαλόσεπο ποςϋ σψν απαισήςεψν 

πποέπφεσαι απϋ σην Μησπική, και γενικϋσεπα απϋ ςτνδεδεμένερ εσαιπείερ, οπϋσε ο μεγάλορ  φπϋνορ 

αποπληπψμήρ σψν απαισήςεψν δε δημιοτπγεί  κίνδτνο επιςυαλειύν, αλλά μϋνο πετςσϋσησαρ.  

8. Πποςψπικϋ - ςσελέφψςη 

Σο πποςψπικϋ σηρ εσαιπίαρ ανεπφϋσαν ςσιρ 31/12/07 ςε 35 άσομα, ένανσι 28 ςσιρ 31/12/06. Κασά σο 2008 πποβλέπεσαι 

ςημανσική ενίςφτςη σηρ ςσελέφψςηρ σηρ Εσαιπίαρ με 16 άσομα, πποκειμένοτ να ανσαποκπιθεί ςσα νέα, ατξημένα 

καθήκονσα τποςσήπιξηρ σοτ λογιςμικοό ευαπμογύν σψν θτγασπικύν σοτ Εξψσεπικοό. 

Απϋ σο Νοέμβπιο σοτ 2007 η Εσαιπία λεισοτπγεί με νέο οπγανϋγπαμμα, ςσο πλαίςιο αναδιάπθπψςηρ, πποκειμένοτ να 

δημιοτπγηθοόν οι αναγκαίερ μονάδερ τποςσήπιξηρ σοτ Εξψσεπικοό. Απϋ σην ίδια ημεπομηνία ανέλαβε νέα Διοίκηςη (Δ/νψν 

όμβοτλορ και Γενικϋρ Δ/νσήρ). 

 

9. Άλλα ςημανσικά γεγονϋσα :  

Απϋ σην λήξη σηρ κλειϋμενηρ φπήςηρ 2007, και μέφπι σην ημέπα ςτνσάξεψρ σηρ έκθεςηρ, δεν ςτνέβηςαν άλλα 

ςημανσικά γεγονϋσα ποτ θα έππεπε να αναυεπθοόν. Οι επγαςίερ σηρ Εσαιπείαρ εξελίςςονσαι ομαλά.  

 Με δεδομένη σην παποόςα έκθεςη καθύρ και σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ ποτ έφεσε ςσα φέπια ςαρ παπακαλοόμε 

να πάπεσε θέςη επί σψν θεμάσψν σηρ ημεπηςίαρ διάσαξηρ σηρ παποόςαρ Γενικήρ τνέλετςηρ. 

 Σελειύνονσαρ σην έκθεςή μαρ, θεψποόμε απαπαίσησο να εκυπάςοτμε σιρ ετφαπιςσίερ μαρ ππορ σοτρ Διετθτνσέρ 

και σα ςσελέφη σηρ Εσαιπείαρ  και σην ςημανσική ςτμβολή σοτρ ςσην εξέλιξη σηρ Εσαιπείαρ.   

Αθήνα, 20 Υεβποταπίοτ 2008 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ       Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

       Ν.ΠΑΤΛΙΔΗ                  Β. ΣΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΤ 
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ΈΈκκθθεεςςηη  ΕΕλλέέγγφφοοττ  ΑΑννεεξξάάππσσηησσοοττ    ΟΟππκκψψσσοοόό  ΕΕλλεεγγκκσσήή  ΛΛοογγιιςςσσήή  

Ππορ σοτρ Μεσϋφοτρ σηρ εσαιπίαρ “EFG ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Α.Ε.” 

Έκθεςη επί σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 

Ελέγξαμε σιρ ςτνημμένερ οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ EFG Τπηπεςίερ Διαδικσόοτ Α.Ε. (η Εσαιπεία), οι οποίερ αποσελοόνσαι 

απϋ σον εσαιπικϋ ιςολογιςμϋ σηρ 31ηρ Δεκεμβπίοτ 2007, και σιρ κασαςσάςειρ αποσελεςμάσψν, μεσαβολύν ιδίψν 

κευαλαίψν και σαμειακύν πούν σηρ Εσαιπείαρ φπήςεψρ ποτ έληξε σην ημεπομηνία ατσή καθύρ και πεπίληχη σψν 

ςημανσικύν λογιςσικύν πολισικύν και λοιπέρ επεξηγημασικέρ ςημειύςειρ. 

 

Ετθόνη Διοίκηςηρ για σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ 

Η Διοίκηςη σηρ Εσαιπείαρ έφει σην ετθόνη για σην κασάπσιςη και εόλογη  παποτςίαςη ατσύν σψν οικονομικύν 

κασαςσάςεψν ςόμυψνα με σα Διεθνή Ππϋστπα Φπημασοοικονομικήρ Πληπουϋπηςηρ, ϋπψρ ατσά έφοτν τιοθεσηθεί  απϋ σην 

Ετπψπαωκή Ένψςη. Η ετθόνη ατσή πεπιλαμβάνει σο ςφεδιαςμϋ, σην ευαπμογή και ση διασήπηςη ςτςσήμασορ εςψσεπικοό 

ελέγφοτ ςφεσικά με σην κασάπσιςη και εόλογη παποτςίαςη οικονομικύν κασαςσάςεψν, απαλλαγμένψν απϋ οτςιύδη 

ανακπίβεια, ποτ ουείλεσαι ςε απάση ή λάθορ. Η  ετθόνη ατσή πεπιλαμβάνει επίςηρ  σην επιλογή και ευαπμογή 

κασάλληλψν λογιςσικύν πολισικύν και ση διενέπγεια λογιςσικύν εκσιμήςεψν ποτ είναι λογικέρ για σιρ πεπιςσάςειρ 

Ετθόνη Ελεγκσή 

Δική μαρ ετθόνη είναι η έκυπαςη γνύμηρ επί ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν, με βάςη σον έλεγφϋ μαρ. 

Διενεπγήςαμε σον έλεγφο ςόμυψνα  με σα Ελληνικά Ελεγκσικά Ππϋστπα, ποτ είναι εναπμονιςμένα με σα Διεθνή Ελεγκσικά 

Ππϋστπα. Σα Ππϋστπα ατσά απαισοόν ση ςτμμϋπυψςή μαρ με σοτρ κανϋνερ δεονσολογίαρ και σο ςφεδιαςμϋ και διενέπγεια 

σοτ ελέγφοτ μαρ με ςκοπϋ σην αποκϋμιςη εόλογηρ διαςυάλιςηρ ϋσι οι οικονομικέρ κασαςσάςειρ είναι απαλλαγμένερ απϋ 

οτςιύδη ανακπίβεια.   

 

Ο έλεγφορ πεπιλαμβάνει ση διενέπγεια διαδικαςιύν για ση ςτγκένσπψςη ελεγκσικύν σεκμηπίψν, ςφεσικά με σα ποςά και σιρ 

πληπουοπίερ ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςσιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ. Οι διαδικαςίερ επιλέγονσαι  κασά σην κπίςη σοτ 

ελεγκσή  και πεπιλαμβάνοτν σην εκσίμηςη σοτ κινδόνοτ οτςιύδοτρ ανακπίβειαρ σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν, λϋγψ 

απάσηρ ή λάθοτρ. Για σην εκσίμηςη σοτ κινδόνοτ ατσοό, ο ελεγκσήρ λαμβάνει τπϋχη σο ςόςσημα εςψσεπικοό ελέγφοτ 

ςφεσικά με σην κασάπσιςη και εόλογη παποτςίαςη σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν, με ςκοπϋ σο ςφεδιαςμϋ ελεγκσικύν 

διαδικαςιύν για σιρ πεπιςσάςειρ και ϋφι για σην έκυπαςη γνύμηρ επί σηρ αποσελεςμασικϋσησαρ σοτ ςτςσήμασορ 

εςψσεπικοό ελέγφοτ σηρ Εσαιπείαρ. Ο έλεγφορ πεπιλαμβάνει επίςηρ σην αξιολϋγηςη σηρ κασαλληλϋσησαρ σψν λογιςσικύν 

πολισικύν ποτ ευαπμϋςθηκαν και σοτ εόλογοτ σψν εκσιμήςεψν ποτ έγιναν απϋ ση Διοίκηςη, καθύρ και αξιολϋγηςη σηρ 

ςτνολικήρ παποτςίαςηρ  σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν. 

Πιςσεόοτμε ϋσι σα ελεγκσικά σεκμήπια ποτ έφοτμε ςτγκενσπύςει είναι  επαπκή και κασάλληλα για ση θεμελίψςη σηρ 

γνύμηρ μαρ. 

Γνύμη 

Κασά ση γνύμη μαρ, οι ςτνημμένερ εσαιπικέρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ  παποτςιάζοτν εόλογα απϋ κάθε οτςιύδη άποχη 

σην οικονομική κασάςσαςη σηρ Εσαιπείαρ κασά σην 31 Δεκεμβπίοτ 2007, καθύρ και σην φπημασοοικονομική σηρ επίδοςη και 

σιρ Σαμειακέρ σοτρ Ροέρ για ση φπήςη ποτ έληξε σην ημεπομηνία ατσή ςόμυψνα με σα Διεθνή Ππϋστπα 

Φπημασοοικονομικήρ Πληπουϋπηςηρ, ϋπψρ ατσά τιοθεσήθηκαν απϋ σην Ετπψπαωκή Ένψςη. 

 

 



      

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007  
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

 

(7) από (29) 

Αναυοπά επί Άλλψν Νομικύν και Κανονιςσικύν Ρτθμίςεψν 

Η Έκθεςη σοτ Διοικησικοό τμβοτλίοτ  πεπιλαμβάνει σιρ πληπουοπίερ ποτ πποβλέπονσαι απϋ σα άπθπα 43α παπάγπαυορ 

3 ή / και 107 παπάγπαυορ 3 και 16 παπάγπαυορ 9 σοτ Κ.Ν. 2190/20 καθύρ και απϋ σο άπθπο 11α σοτ Ν.3371/2005 και σο 

πεπιεφϋμενϋ  σηρ  είναι ςτνεπέρ με σιρ ςτνημμένερ  οικονομικέρ κασαςσάςειρ.         

 

 

 

                          

                                                                                                         Αθήνα 4,  Μαπσίοτ 2008 

ΠΡΑΪΓΟΤΩΣΕΡΦΑΟΤΚΟΤΠΕΡ    Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ     

Λ. Κηυιςίαρ 268       

152 32 ΦαλάνδπιΑΜ ΟΕΛ 113                                                           

                                                                                                  

                                                                                                             ΚΤΡΙΑΚΟ ΡΙΡΗ 

                                                                                     ΑΜ ΟΕΛ 12111 

 

 

 



      

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007  
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

 

(8) από (29) 

ΙΙςςοολλοογγιιςςμμϋϋρρ    

Ο Ππϋεδπορ           Ο Ανσιππϋεδπορ & Δ/νψν όμβοτλορ                 Η Οικονομική Διετθόνσπια  

        Πατλίδηρ Νικϋλαορ     Σπαπεζάνογλοτ Βαςίλειορ                                   Εταγγελίδη Μαπία 

 

Οι ςημειύςειρ ςσιρ ςελίδερ 12 έψρ 29  αποσελοόν αναπϋςπαςσο μέπορ ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 

 ημείψςη  31/12/2007 31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ    

Μη κτκλουοποόν Ενεπγησικϋ     

Ενςύμασα πάγια ςσοιφεία 5 73.507,29 59.839,34 

Αϊλα πεπιοτςιακά ςσοιφεία 6 3.131,99 21.819,05 

Αναβαλλϋμενη υοπολογική απαίσηςη  13 10.666,75 13.821,00 

  87.306,03 95.479,39 

Κτκλουοποόν Ενεπγησικϋ     

Πελάσερ και λοιπέρ απαισήςειρ  7 3.379.361,69 2.309.943,55 

Σαμειακά διαθέςιμα & ιςοδόναμα 8 1.689.468,59 2.931.302,22 

  5.068.830,28 5.241.245,77 

Μακποππϋθεςμερ Απαισήςειρ    

Όχεψρ Βοτλγαπίαρ 11 0,00 29.891.642,79 

Δοςμένερ Εγγτήςειρ  17.869,12 12.944,12 

  17.869,12 29.904.586,91 

    

όνολο Ενεπγησικοό   5.174.005,43 35.241.312,07 

    

ΠΑΘΗΣΙΚΟ     

Ίδια Κευάλαια    

Μεσοφικϋ κευάλαιο  9 4.402.500,00 4.402.500,00 

Αποθεμασικά  20 21.757,83 1.171,53 

Αποσελέςμασα ειρ νέον  129.478,72 22.259,02 

όνολο ιδίψν κευαλαίψν   4.553.736,55 4.425.930,55 

    

Τποφπεύςειρ    

Μακποππϋθεςμερ Τποφπεύςειρ     

Τποφπεύςειρ παποφύν πποςψπικοό λϋγψ εξϋδοτ απϋ σην τπηπεςία 10 42.667,00 55.284,00 

Ομολογιακϋ Δάνειο 11 0,00 29.891.642,79 

  42.667,00 29.946.926,79 

    

Βπαφτππϋθεςμερ Τποφπεύςειρ    

Ππομηθετσέρ & λοιπέρ τποφπεύςειρ 12 287.391,11 715.681,98 

Σπέφοτςερ υοπολογικέρ τποφπεύςειρ   290.210,77 152.772,75 

  577.601,88 868.454,73 

    

όνολο Τποφπεύςεψν   620.268,88 30.815.381,52 

    

όνολο Ιδίψν Κευαλαίψν & Τποφπεύςεψν  5.174.005,43 35.241.312,07 



      

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007  
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

 

(9) από (29) 

ΚΚαασσάάςςσσααςςηη  ααπποοσσεελλεεςςμμάάσσψψνν    

 

 ημείψςη  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 

    

Πψλήςειρ  14α 3.684.612,46 3.100.859,46 

Κϋςσορ πψληθένσψν  16 2.880.978,19 2.143.599,89 

Μικσϋ κέπδορ  803.634,27 957.259,57 

Έξοδα διάθεςηρ 16 (165.586,30) (167.177,81) 

Έξοδα διοίκηςηρ  16 (497.265,72) (406.785,54) 

Έξοδα έπετναρ 16 (20.735,57) (21.684,28) 

Λοιπά μη λεισοτπγικά αποσελέςμασα 15 67.355,95 21.343,27 

Κέπδη ππο υϋπψν    187.402,63 382.955,21 

Υϋπορ  18 (52.096,63) (110.948,27) 

Καθαπά κέπδη πεπιϋδοτ  135.306,00 272.006,94 

 

 

 

 

 

Ο Ππϋεδπορ           Ο Ανσιππϋεδπορ & Δ/νψν όμβοτλορ                 Η Οικονομική Διετθόνσπια  

        Πατλίδηρ Νικϋλαορ     Σπαπεζάνογλοτ Βαςίλειορ                                   Εταγγελίδη Μαπία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςημειύςειρ ςσιρ ςελίδερ 12 έψρ 29  αποσελοόν αναπϋςπαςσο μέπορ ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 

 



      

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007  
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

 

(10) από (29) 

ΚΚαασσάάςςσσααςςηη  μμεεσσααββοολλύύνν  ιιδδίίψψνν  κκεευυααλλααίίψψνν  

 

  

Μεσοφικϋ 

Κευάλαιο 

Αποσελέςμασα 

ειρ νέον 

Λοιπά 

Αποθεμασικά 

όνολο Ιδίψν 

Κευαλαίψν  

Τπϋλοιπο σην 1 Ιανοταπίοτ 2006  4.402.500,00 (248.576,39) 0,00 4.153.923,61 

Καθαπϋ κέπδορ πεπιϋδοτ    272.006,94 0,00 272.006,94 

Μεσαυοπά ςε αποθεμασικά   (1.171,53) 1.171,53 0,00 

Τπϋλοιπο σην 31 Δεκεμβπίοτ 2006  4.402.500,00 22.259,02 1.171,53 4.425.930,55 

      

Τπϋλοιπο σην 1 Ιανοταπίοτ 2007  4.402.500,00 22.259,02 1.171,53 4.425.930,55 

Καθαπϋ κέπδορ πεπιϋδοτ    135.306,00  135.306,00 

Μέπιςμα για σο 2006 εγκεκπιμένο απϋ σοτρ 

μεσϋφοτρ   (7.500,00)  (7.500,00) 

Μεσαυοπά ςε αποθεμασικά 20  (20.586,30) 20.586,30 0,00 

Τπϋλοιπο σην 31 Δεκεμβπίοτ 2007  4.402.500,00 129.478,72 21.757,83 4.553.736,55 

 

 

 

 

Ο Ππϋεδπορ           Ο Ανσιππϋεδπορ & Δ/νψν όμβοτλορ                 Η Οικονομική Διετθόνσπια  

        Πατλίδηρ Νικϋλαορ     Σπαπεζάνογλοτ Βαςίλειορ                                   Εταγγελίδη Μαπία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςημειύςειρ ςσιρ ςελίδερ 12 έψρ 29 αποσελοόν αναπϋςπαςσο μέπορ ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 



      

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007  
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

 

(11) από (29) 

ΚΚαασσάάςςσσααςςηη  σσααμμεειιαακκύύνν  πποούύνν  

 

 ημείψςη  

1/1-  

31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 

Σαμειακέρ ποέρ απϋ λεισοτπγικέρ δπαςσηπιϋσησερ    

Ειςππάξειρ απϋ απαισήςειρ  3.136.879,25 2.957.368,69 

Πληπψμέρ ςε ππομηθετσέρ, επγαζϋμενοτρ κλπ.  (4.295.440,87) (2.851.893,62) 

Υϋπορ Ειςοδήμασορ  (91.071,28) 0,00 

Καθαπέρ σαμειακέρ ποέρ απϋ λεισοτπγικέρ δπαςσηπιϋσησερ -1.249.632,90 105.475,07 

    

Σαμειακέρ ποέρ απϋ επενδτσικέρ δπαςσηπιϋσησερ    

Αγοπέρ ενςύμασψν & άϊλψν πάγιψν ςσοιφείψν   (44.056,70) (19.189,94) 

Έςοδα απϋ πύληςη ενςύμασψν πάγιψν ςσοιφείψν   0,00 5.547,76 

Σϋκοι ειςππαφθένσερ   128.855,50 178.002,09 

Καθαπέρ σαμειακέρ ποέρ απϋ επενδτσικέρ δπαςσηπιϋσησερ 84.798,80 164.359,91 

    

Σαμειακέρ ποέρ απϋ φπημασοδοσικέρ  δπαςσηπιϋσησερ    

Πληπψμή σϋκψν ομολογιακύν δανείψν   (69.499,53) (121.717,21) 

Μεπίςμασα πληπψθένσα  (7.500,00) 0,00 

Καθαπέρ σαμειακέρ ποέρ απϋ φπημασοδοσικέρ δπαςσηπιϋσησερ (76.999,53) (121.717,21) 

    

Καθαπή αόξηςη  ςσα σαμειακά διαθέςιμα και ιςοδόναμα -1.241.833,63 148.117,77 

    

Σαμειακά διαθέςιμα και Ιςοδόναμα έναπξηρ πεπιϋδοτ  2.931.302,22 2.783.184,45 

Σαμειακά διαθέςιμα και Ιςοδόναμα λήξηρ  πεπιϋδοτ 8 1.689.468,59 2.931.302,22 

 

 

 

 

 

Ο Ππϋεδπορ           Ο Ανσιππϋεδπορ & Δ/νψν όμβοτλορ                 Η Οικονομική Διετθόνσπια  

        Πατλίδηρ Νικϋλαορ     Σπαπεζάνογλοτ Βαςίλειορ                                   Εταγγελίδη Μαπία 

 

 

 

 

 

Οι ςημειύςειρ ςσιρ ςελίδερ 12 έψρ 29 αποσελοόν αναπϋςπαςσο μέπορ ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 



  

Σεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 
 

(12) από (29) 

1. Γενικέρ πληπουοπίερ 

Η  EFG Τπηπεςίερ Διαδικσόοτ ΑΕ. (η «Εσαιπεία») είναι Ανύντμη Εσαιπεία ποτ έφει ςτςσαθεί ςσην Ελλάδα σο 2001, ςόμυψνα 

με σιρ διασάξειρ σοτ Κ.Ν. 2190/1920, με έδπα σην Ν.Ιψνία και ςτγκεκπιμένα ςσην οδϋ Ιψλκοό 8 και Υιλικήρ Εσαιπείαρ.  Η  

Εσαιπεία δπαςσηπιοποιείσαι ςσον κλάδο σηρ παποφήρ τπηπεςιύν ανάπστξηρ λογιςμικοό κασά παπαγγελία κασά κόπιο λϋγο 

ςσον Σπαπεζικϋ σομέα. Σο ςόνολο σψν μεσοφύν σηρ Εσαιπείαρ κασέφει η Σπάπεζα EFG Eurobank Ergasias AE. Οι οικονομικέρ 

κασαςσάςειρ παποτςιάζονσαι ςε ΕΤΡΩ ποτ είναι και σο νϋμιςμα σοτ ππψσεόονσορ οικονομικοό πεπιβάλλονσορ ςσον οποίο 

δπαςσηπιοποιείσαι η Εσαιπεία.   

Οι οικονομικέρ κασαςσάςειρ έφοτν ςτνσαφθεί ςσιρ 8 Υεβποταπίοτ  2008, έφοτν εγκπιθεί ππορ δημοςίετςη απϋ σο Διοικησικϋ 

τμβοόλιο σηρ Εσαιπείαρ σην 20 Υεβποταπίοτ 2008, και σελοόν τπϋ έγκπιςη σηρ Γενικήρ τνέλετςηρ σψν μεσϋφψν. 

 

2. όνοχη ςημανσικύν λογιςσικύν απφύν 

Οι βαςικέρ λογιςσικέρ απφέρ ποτ ευαπμϋςθηκαν κασά ση ςόνσαξη ατσύν σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν πεπιγπάυονσαι 

παπακάσψ. Ατσέρ οι απφέρ έφοτν ευαπμοςθεί με ςτνέπεια για ϋλερ σιρ πεπιϋδοτρ ποτ παποτςιάζονσαι, εκσϋρ εάν 

αναυέπεσαι διαυοπεσικά. 

2.1 Πλαίςιο κασάπσιςηρ σψν οικονομικύν κασαςσάςεψν 

  Σα ππϋστπα ποτ  ευαπμϋζονσαι είναι εκείνα ποτ  έφοτν εκδοθεί απϋ σην Επισποπή Διεθνύν Λογιςσικύν Πποσόπψν και 

επικτπψθεί απϋ σην Ετπψπαωκή Ένψςη έψρ 31 Δεκεμβπίοτ 2006. Ατσά  είναι ςόμυψνα με σα ΔΠΦΠ ςτμπεπιλαμβανομένψν 

σψν επμηνειύν σηρ Επισποπήρ Επμηνειύν Διεθνύν Λογιςσικύν Πποσόπψν ποτ έφοτν εκδοθεί απϋ σο τμβοόλιο Διεθνύν 

Λογιςσικύν Πποσόπψν (ΔΛΠ) και έφοτν τιοθεσηθεί απϋ σην Ετπψπαωκή Ένψςη. 

Οι οικονομικέρ κασαςσάςειρ έφοτν ςτνσαφθεί µε βάςη σην απφή σοτ ιςσοπικοό κϋςσοτρ, η οποία έφει σποποποιηθεί έσςι 

ύςσε να πεπιλαμβάνει σην αποσίµηςη ςε εόλογη αξία, σψν φπηµασοοικονοµικύν ςσοιφείψν ενεπγησικοό και παθησικοό 

(ςτµπεπιλαµβανοµένψν σψν παπαγύγψν φπηµασοοικονοµικύν μέςψν) µέςψ σοτ λογαπιαςμοό αποσελεςμάσψν. 

Η ςόνσαξη σψν οικονοµικύν κασαςσάςεψν ςόµυψνα µε σα ∆ΠΦΠ απαισεί σην τιοθέσηςη εκσιµήςεψν και παπαδοφύν, οι 

οποίερ επηπεάζοτν σην αποσίµηςη σψν ςσοιφείψν ενεπγησικοό και παθησικοό, σην αναγνύπιςη ενδεφϋµενψν τποφπεύςεψν 

κασά σην ηµεποµηνία ςόνσαξηρ σψν οικονοµικύν κασαςσάςεψν, καθύρ και σην κασαφύπηςη εςϋδψν και εξϋδψν σηρ τπϋ 

εξέσαςη πεπιϋδοτ. Κασά ςτνέπεια, σα ππαγµασικά αποσελέςµασα πιθανϋν να διαυέποτν απϋ σιρ εκσιµήςειρ ατσέρ, παπά 

σο γεγονϋρ ϋσι ατσέρ βαςίζονσαι ςσην βέλσιςση γνύςη σηρ ∆ιοίκηςηρ ςφεσικά µε σιρ σπέφοτςερ ςτνθήκερ και ενέπγειερ. Οι 

πεπιοφέρ ποτ εμπεπιέφοτν ςημανσικϋ βαθμϋ κπίςηρ ή πολτπλοκϋσησαρ, ή ϋποτ τποθέςειρ και εκσιμήςειρ επηπεάζοτν 

ςημανσικά σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ αναυέπονσαι ςσην ημείψςη 4. 

2.2 τναλλαγμασικέρ μεσασποπέρ 

(α) Λεισοτπγικϋ νϋμιςμα και νϋμιςμα παποτςίαςηρ. 

Σο νϋμιςμα σοτ λεισοτπγικοό οικονομικοό πεπιβάλλονσορ είναι σο ΕΤΡΩ, και οι οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ Εσαιπείαρ 

παποτςιάζονσαι ςε ατσϋ σο νϋμιςμα ϋπψρ πποαναυέπεσαι. 

(β) τναλλαγέρ και τπϋλοιπα 

Οι ςτναλλαγέρ ςε ξένα νομίςμασα μεσασπέπονσαι ςσο λεισοτπγικϋ  νϋμιςμα με σην φπήςη σψν ιςοσιμιύν ποτ ιςφόοτν κασά 

σην ημεπομηνία σψν ςτναλλαγύν.  Κέπδη και ζημιέρ απϋ ςτναλλαγμασικέρ διαυοπέρ οι οποίερ πποκόπσοτν απϋ σην 

εκκαθάπιςη σέσοιψν ςτναλλαγύν κασά σην διάπκεια σηρ πεπιϋδοτ και απϋ σην μεσασποπή σψν νομιςμασικύν ςσοιφείψν 

ποτ εκυπάζονσαι ςε ξένο νϋμιςμα με σιρ ιςφόοτςερ ιςοσιμίερ κασά σην ημεπομηνία ιςολογιςμοό, κασαφψποόνσαι ςσα 

αποσελέςμασα.  Οι ςτναλλαγμασικέρ διαυοπέρ απϋ μη νομιςμασικά ςσοιφεία ποτ αποσιμύνσαι ςσην εόλογη αξία σοτρ, 

θεψποόνσαι ψρ σμήμα σηρ εόλογηρ αξίαρ και ςτνεπύρ κασαφψποόνσαι ϋποτ και οι διαυοπέρ σηρ εόλογηρ αξίαρ. 
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2.3 Ενςύμασα πάγια ςσοιφεία 

Όλα σα ενςύμασα πάγια ςσοιφεία  ποτ αποσελοόνσαι απϋ έπιπλα γπαυείοτ και ηλεκσπονικοόρ τπολογιςσέρ και 

μηφανήμασα, εμυανίζονσαι ςσο ιςσοπικϋ κϋςσορ σοτρ, μειψμένα με σιρ ςτςςψπετμένερ αποςβέςειρ και σιρ στφϋν 

απομειύςειρ σηρ αξίαρ σοτρ. Σο κϋςσορ πεπιλαμβάνει ϋλερ σιρ άμεςα επιππιπσέερ δαπάνερ για σην απϋκσηςη σψν 

ςσοιφείψν.  

Οι αποςβέςειρ λογίζονσαι έσςι ύςσε να διαγπάυοτν ςσα αποσελέςμασα σο κϋςσορ ή σην αξία αποσίμηςηρ σψν παγίψν 

πεπιοτςιακύν ςσοιφείψν, κασά σην διάπκεια σψν εκσιμύμενψν ψυέλιμψν ζψύν σοτρ, φπηςιμοποιύνσαρ σην ςσαθεπή 

μέθοδο με σοτρ παπακάσψ ςτνσελεςσέρ: 

Η/Τ & Μηφανήμασα   4-5 έση 

Έπιπλα και εξοπλιςμϋρ  6-7 έση 

Σο κέπδορ ή η ζημιά ποτ πποκόπσει απϋ σην πύληςη ή σην απϋςτπςη ενϋρ πεπιοτςιακοό ςσοιφείοτ καθοπίζεσαι ψρ η 

διαυοπά μεσαξό σψν εςϋδψν απϋ σην πύληςη και σηρ ανσίςσοιφηρ αναπϋςβεςσηρ αξίαρ σοτ και μεσαυέπεσαι ςσα 

αποσελέςμασα σηρ φπήςηρ. 

Μεσαγενέςσεπερ δαπάνερ κασαφψποόνσαι ςε επαόξηςη σηρ λογιςσικήρ αξίαρ σψν ενςψμάσψν παγίψν ή ψρ ξεφψπιςσϋ 

πάγιο μϋνον εάν είναι πιθανϋ σα μελλονσικά οικονομικά ουέλη να ειςπεόςοτν ςσην Εσαιπεία  και σο κϋςσορ σοτρ μποπεί να 

επιμεσπηθεί αξιϋπιςσα.  Σο κϋςσορ επιςκετύν και ςτνσηπήςεψν κασαφψπείσαι ςσα αποσελέςμασα ϋσαν 

ππαγμασοποιείσαι. 

2.4 Άτλα πεπιοτςιακά ςσοιφεία 

σην εν λϋγψ κασηγοπία αναγνψπίζονσαι οι άδειερ λογιςμικοό ποτ αποσιμύνσαι ςσο κϋςσορ κσήςεψρ μείον σιρ 

αποςβέςειρ. Η φπονική πεπίοδορ απϋςβεςηρ ποτ έφει τιοθεσηθεί απϋ σην Εσαιπεία δεν τπεπβαίνει σα 5 έση. Δαπάνερ ποτ 

απαισοόνσαι για σην ανάπστξη και ςτνσήπηςη σοτ λογιςμικοό αναγνψπίζονσαι ψρ έξοδα ϋσαν ππαγμασοποιοόνσαι. 

2.5 Απομείψςη αξίαρ μη φπημασοοικονομικύν πεπιοτςιακύν ςσοιφείψν. 

Σα μη φπημασοοικονομικά πεπιοτςιακά ςσοιφεία ποτ αποςβένονσαι τπϋκεινσαι ςε έλεγφο απομείψςηρ σηρ αξίαρ σοτρ ϋσαν 

τπάπφοτν ενδείξειρ ϋσι οι λογιςσική αξία σοτρ δεν θα ανακσηθεί.  Η ανακσήςιμη αξία είναι η μεγαλόσεπη αξία μεσαξό 

εόλογηρ αξίαρ μειψμένη με σο απαισοόμενο για σην πύληςη κϋςσορ και αξίαρ φπήςεψρ. Για σην εκσίμηςη σψν ζημιύν 

απομείψςηρ σα πεπιοτςιακά ςσοιφεία ενσάςςονσαι ςσιρ μικπϋσεπερ δτνασέρ μονάδερ δημιοτπγίαρ σαμειακύν πούν.  Οι 

ζημιέρ απομείψςηρ κασαφψποόνσαι ψρ έξοδα ςσα αποσελέςμασα ϋσαν πποκόπσοτν.  

2.6 Εμποπικέρ απαισήςειρ  

Οι εμποπικέρ απαισήςειρ αναγνψπίζονσαι απφικά ςσην εόλογη αξία σοτρ και μεσαγενέςσεπα αποσιμύνσαι ςσο 

αναπϋςβεςσο κϋςσορ µε ση μέθοδο σοτ ππαγμασικοό επισοκίοτ, εκσϋρ εάν σο αποσέλεςμα σηρ πποεξϋυληςηρ δεν είναι 

ςημανσικϋ, μειψμένο με στφϋν ππϋβλεχη απομείψςηρ. Η ππϋβλεχη απομείψςηρ για σιρ εμποπικέρ απαισήςειρ 

δημιοτπγείσαι ϋσαν τπάπφει ανσικειμενική ένδειξη ϋσι η Εσαιπεία δεν είναι ςε θέςη να ειςππάξει ϋλα σα ποςά σψν 

απαισήςεψν βάςει σψν  ςτμβασικύν ϋπψν.  Σο ποςϋ σηρ ππϋβλεχηρ είναι η διαυοπά μεσαξό σηρ λογιςσικήρ αξίαρ και σηρ 

παποόςαρ αξίαρ σψν εκσιμύμενψν μελλονσικύν σαμειακύν πούν, πποεξουλημένη με σο ππαγμασικϋ επισϋκιο, και 

κασαφψπείσαι ψρ έξοδο ςσα αποσελέςμασα σηρ φπήςηρ. 

2.7 Αποθέμασα 

ε πεπίπσψςη ποτ διενεπγηθοόν πψλήςειρ εμποπετμάσψν ςσην Εσαιπεία, ςτνήθψρ ππϋκεισαι για μεσαπύληςη αγοπάρ 

εμποπεόμασορ έπεισα απϋ ςτγκεκπιμένη παπαγγελία πελάση. Κασά ςτνέπεια δεν δημιοτπγοόνσαι αποθέμασα και δεν 

τπάπφει λϋγορ φπήςηρ μεθϋδψν αποσίμηςηρ. 
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2.8 Σαμειακά διαθέςιμα και ιςοδόναμα 

Σα σαμειακά διαθέςιμα και ιςοδόναμα πεπιλαμβάνοτν σα μεσπησά, και σιρ κασαθέςειρ ϋχεψρ,. 

2.9 Μεσοφικϋ κευάλαιο 

Σο Μεσοφικϋ Κευάλαιο σηρ Εσαιπείαρ ανέπφεσαι ςε € 4.402.500 (2006 : € 4.402.500) και αποσελείσαι απϋ 150.000 (2006 : 

150.000) κοινέρ μεσοφέρ αξίαρ € 29,35 (2006: € 29,35) η μία.   

2.10 Δανειςμϋρ 

Οι τποφπεύςειρ λϋγψ δανειςμοό απφικά αναγνψπίζονσαι ςσην εόλογη αξία σοτρ, η οποία πποςδιοπίζεσαι απϋ σα 

ειςπεϋμενα κευάλαια, ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν εξϋδψν έκδοςηρ. Μεσαγενέςσεπα οι τποφπεύςειρ λϋγψ δανειςμοό 

αποσιμύνσαι ςσο αναπϋςβεςσο κϋςσορ και η  διαυοπά μεσαξό σψν απφικά ειςπεϋμενψν κευαλαίψν και σηρ αξίαρ κασά σην 

λήξη σοτ δανειςμοό κασαφψποόνσαι ςσον λογαπιαςμϋ αποσελεςμάσψν κασά σην φπονική διάπκεια σοτ δανειςμοό με ση 

μέθοδο σοτ ππαγμασικοό επισοκίοτ. 

Αν η Εσαιπεία εξαγοπάςει σιρ τποφπεύςειρ σηρ, ατσέρ εξαλείυονσαι απϋ σον Ιςολογιςμϋ και η διαυοπά μεσαξό σοτ 

σπέφονσορ ποςοό σψν τποφπεύςεψν και σηρ ανσιπαποφήρ ποτ πληπύθηκε πεπιλαμβάνεσαι ςσα αποσελέςμασα. 

2.11 Αναβαλλϋμενορ υϋπορ ειςοδήμασορ  

Αναβαλλϋμενορ υϋπορ οπίζεσαι ο υϋπορ ο οποίορ αναμένεσαι να είναι πληπψσέορ ή ανακσήςιμορ για πποςψπινέρ 

διαυοπέρ μεσαξό σηρ λογιςσικήρ αξίαρ σψν ςσοιφείψν ενεπγησικοό και παθησικοό ςε επίπεδο οικονομικύν κασαςσάςεψν  

και σψν ανσίςσοιφψν υοπολογικύν βάςεψν ποτ έφοτν φπηςιμοποιηθεί ςσον τπολογιςμϋ σοτ υοπολογησέοτ κέπδοτρ, και 

λογίζεσαι φπηςιμοποιύνσαρ ση μέθοδο τπολογιςμοό με βάςει σον ιςολογιςμϋ. Οι αναβαλλϋμενερ υοπολογικέρ 

τποφπεύςειρ αναγνψπίζονσαι γενικύρ για ϋλερ σιρ υοπολογικέρ πποςψπινέρ διαυοπέρ, ενύ οι αναβαλλϋμενερ 

υοπολογικέρ απαισήςειρ αναγνψπίζονσαι ςσον βαθμϋ ςσον οποίο θα τπάπφοτν διαθέςιμα υοπολογησέα κέπδη ςσο μέλλον 

για σα οποία θα φπηςιμοποιηθοόν οι εκπιπσϋμενερ πποςψπινέρ διαυοπέρ. Σα παπαπάνψ ςσοιφεία ενεπγησικοό και 

παθησικοό δεν αναγνψπίζονσαι ςε πεπίπσψςη ποτ η πποςψπινή διαυοπά πποκόπσει απϋ τπεπαξία ή απϋ σην απφική 

αναγνύπιςη (εάν δεν ππϋκεισαι για επιφειπημασική ςτνένψςη) λοιπύν ςσοιφείψν ενεπγησικοό και παθησικοό ςε 

πεπίπσψςη ποτ η ςτναλλαγή δεν επηπεάζει είσε σο υοπολογησέο είσε σο λογιςσικϋ κέπδορ.  

Ο αναβαλλϋμενορ υϋπορ ειςοδήμασορ καθοπίζεσαι φπηςιμοποιύνσαρ υοπολογικοόρ ςτνσελεςσέρ ποτ είφαν σεθεί ςε ιςφό ή 

είφαν οτςιψδύρ σεθεί ςε ιςφό μέφπι σην ημεπομηνία σοτ ιςολογιςμοό και αναμένεσαι να είναι ςε ιςφό σην πεπίοδο ποτ οι 

αναβαλλϋμενερ υοπολογικέρ απαισήςειρ θα κασαςσοόν απαισησέρ και οι τποφπεύςειρ πληπψσέερ. 

Η λογιςσική αξία σψν αναβαλλϋμενψν υοπολογικύν απαισήςεψν επανεξεσάζεσαι ςε κάθε ημεπομηνία ιςολογιςμοό και 

μειύνεσαι ςσον βαθμϋ ϋποτ δεν είναι πια πιθανϋ ϋσι θα τπάπφοτν διαθέςιμα υοπολογησέα κέπδη ςσο μέλλον έσςι ύςσε σα 

ςσοιφεία ενεπγησικοό ή μέπορ ατσύν να μποπέςοτν να ανακσηθοόν. 

Η αναβαλλϋμενη υοπολογία φπεύνεσαι ή πιςσύνεσαι ςσην κασάςσαςη αποσελεςμάσψν εκσϋρ εάν αυοπά ςσοιφεία ποτ 

φπεύνονσαι ή πιςσύνονσαι απετθείαρ ςσα ίδια κευάλαια οπϋσε και η αναβαλλϋμενη υοπολογία λογιςσικοποιείσαι 

απετθείαρ ςσα ίδια κευάλαια 

2.12 Παποφέρ ςσο πποςψπικϋ 

(α) Βπαφτππϋθεςμερ παποφέρ 

Οι βπαφτππϋθεςμερ παποφέρ ππορ σο πποςψπικϋ ςε φπήμα και ςε είδορ κασαφψποόνσαι ψρ έξοδο  ςσην ανσίςσοιφη 

πεπίοδο ποτ και οι τπηπεςίερ παπέφονσαι απϋ σοτρ τπαλλήλοτρ. 

(β) τνσαξιοδοσικέρ Τποφπεύςειρ 

Η Εσαιπεία ςτμμεσέφει ςε ππογπάμμασα ςτνσαξιοδϋσηςηρ καθοπιςμένψν ειςυοπύν, ςόμυψνα με σα οποία κασαβάλλει 

ςσαθεπέρ ειςυοπέρ ςε αςυαλιςσικά  σαμεία. Η Εσαιπεία δεν έφει άλλερ τποφπεύςειρ για πληπψμέρ ςτνσάξεψν πέπαν σψν 
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ειςυοπύν ποτ κασαβάλλει. Σο δεδοτλετμένο κϋςσορ σψν ππογπαμμάσψν καθοπιςμένψν ειςυοπύν κασαφψπείσαι ψρ έξοδο 

ςσην πεπίοδο ποτ αυοπά. 

(γ) Αποζημιύςειρ αποφύπηςηρ πποςψπικοό 

όμυψνα με σο ελληνικϋ επγασικϋ δίκαιο, ϋσαν οι τπάλληλοι παπαμένοτν ςσην τπηπεςία μέφπι ση ςτνήθη ηλικία 

ςτνσαξιοδϋσηςηρ, δικαιοόνσαι ευάπαξ αποζημίψςηρ η οποία τπολογίζεσαι με βάςη σο φπϋνο τπηπεςίαρ σοτρ και σιρ 

απολαβέρ σοτρ κασά σην ημεπομηνία ςτνσαξιοδϋσηςηρ. Η τποφπέψςη ποτ κασαφψπείσαι ςσον ιςολογιςμϋ ψρ ππϋβλεχη 

για σην αναλογιςσική αξία σηρ ευάπαξ αποζημίψςηρ είναι η παποόςα αξία σψν αναμενϋμενψν μελλονσικύν σαμειακύν 

εκπούν, μείον σιρ μεσαβολέρ ποτ πποκόπσοτν απϋ σα μη αναγνψπιςμένα αναλογιςσικά κέπδη και ζημίερ, και σο κϋςσορ 

σηρ πποϊπηπεςίαρ. Η τποφπέψςη σηρ αποζημίψςηρ αποφύπηςηρ τπολογίζεσαι εσηςίψρ απϋ ανεξάπσησο αναλογιςσή με 

ση φπήςη σηρ μεθϋδοτ σηρ πποβεβλημένηρ πιςσψσικήρ μονάδορ (projected unit credit method). 

2.13    Αναγνύπιςη εςϋδψν 

Σα έςοδα πεπιλαμβάνοτν σην εόλογη αξία σψν πψλήςεψν αγαθύν και παποφήρ τπηπεςιύν, καθαπά απϋ Υϋπο 

Πποςσιθέμενηρ Αξίαρ, εκπσύςειρ και επιςσπουέρ.    Η αναγνύπιςη σψν εςϋδψν γίνεσαι ψρ εξήρ: 

 (α) Παποφή τπηπεςιύν  

Σα έςοδα απϋ παποφή τπηπεςιύν λογίζονσαι σην πεπίοδο ποτ παπέφονσαι οι τπηπεςίερ, με βάςη σο ςσάδιο ολοκλήπψςηρ 

σηρ παπεφϋμενηρ τπηπεςίαρ ςε ςφέςη με σο ςόνολο σψν παπεφϋμενψν τπηπεςιύν  

Σα έξοδα ποτ αυοποόν ςσο ςτμβϋλαιο αναγνψπίζονσαι ϋσαν ππαγμασοποιοόνσαι. 

Όσαν σο αποσέλεςμα ενϋρ ςτμβολαίοτ έπγοτ μποπεί να εκσιμηθεί με αξιοπιςσία, σο έςοδο και σα έξοδα σοτ ςτμβολαίοτ 

αναγνψπίζονσαι κασά ση διάπκεια σοτ ςτμβολαίοτ, ανσίςσοιφα, ψρ έςοδο και έξοδο. Η Εσαιπεία  φπηςιμοποιεί ση μέθοδο 

σηρ ποςοςσιαίαρ ολοκλήπψςηρ για να καθοπίςει σο κασάλληλο ποςϋ εςϋδοτ και εξϋδοτ ποτ θα αναγνψπίςει ςε μια 

ςτγκεκπιμένη πεπίοδο.  Σο ςσάδιο ολοκλήπψςηρ μεσπάσαι βάςει σηρ πποϋδοτ εξέλιξηρ σοτ έπγοτ ςε ςφέςη με σο 

παπαδοσέο.  Για σον καθοπιςμϋ σοτ κϋςσοτρ ποτ ππαγμασοποιήθηκε έψρ σο σέλορ σηρ φπήςηρ , στφϋν έξοδα ποτ 

ςφεσίζονσαι με μελλονσικέρ επγαςίερ αναυοπικά με σο ςτμβϋλαιο εξαιποόνσαι και εμυανίζονσαι ψρ έπγο ςε εξέλιξη.  Σο 

ςόνολο σοτ κϋςσοτρ ποτ ππαγμασοποιήθηκε και σοτ κέπδοτρ / ζημίαρ ποτ αναγνψπίςθηκε για κάθε ςτμβϋλαιο 

ςτγκπίνεσαι με σιρ πποοδετσικέρ σιμολογήςειρ μέφπι σο σέλορ σηρ φπήςηρ. 

(β) Πψλήςειρ αγαθύν  

Οι πψλήςειρ αγαθύν αναγνψπίζονσαι ϋσαν η Εσαιπεία παπαδίδει σα αγαθά ςσοτρ πελάσερ, σα αγαθά γίνονσαι αποδεκσά 

απϋ ατσοόρ και η είςππαξη σηρ απαίσηςηρ είναι εόλογα εξαςυαλιςμένη. 

(γ) Έςοδα απϋ σϋκοτρ 

Σα έςοδα απϋ σϋκοτρ αναγνψπίζονσαι βάςει φπονικήρ αναλογίαρ και με σην φπήςη σοτ ππαγμασικοό επισοκίοτ.  

2.14 Μιςθύςειρ  

Μιςθύςειρ ϋποτ οτςιψδύρ οι κίνδτνοι και ανσαμοιβέρ σηρ ιδιοκσηςίαρ διασηποόνσαι απϋ σον εκμιςθψσή σαξινομοόνσαι 

ψρ λεισοτπγικέρ μιςθύςειρ.  Οι πληπψμέρ ποτ γίνονσαι για λεισοτπγικέρ μιςθύςειρ (καθαπέρ απϋ στφϋν κίνησπα ποτ 

πποςυέπθηκαν απϋ σον εκμιςθψσή) αναγνψπίζονσαι ςσα αποσελέςμασα φπήςηρ αναλογικά κασά ση διάπκεια σηρ 

μίςθψςηρ. 

2.15 Πποβλέχειρ 

Οι πποβλέχειρ αναγνψπίζονσαι ϋσαν η Εσαιπεία έφει µία παποόςα δέςμετςη (νομική ή σεκμαιπϋμενη), ψρ αποσέλεςμα 

γεγονϋσψν σοτ παπελθϋνσορ, είναι πιθανϋ ϋσι θα τπάπξει εκποή πϋπψν για σον διακανονιςμϋ σηρ δέςμετςηρ και σο ποςϋ 

ατσήρ μποπεί να εκσιμηθεί αξιϋπιςσα.  
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Οι πποβλέχειρ επανεξεσάζονσαι ςε κάθε ημεπομηνία ιςολογιςμοό και αν δεν είναι πλέον πιθανϋ ϋσι θα τπάπξει εκποή 

πϋπψν για σον διακανονιςμϋ σηρ δέςμετςηρ, οι πποβλέχειρ ανσιλογίζονσαι. 

2.16 Διανομή μεπιςμάσψν 

Η διανομή μεπιςμάσψν ςσοτρ μεσϋφοτρ σηρ Εσαιπείαρ αναγνψπίζεσαι ψρ τποφπέψςη ςσιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ ϋσαν η 

διανομή εγκπίνεσαι απϋ σην Γενική τνέλετςη σψν μεσϋφψν.  

2.17 Νέα λογιςσικά ππϋστπα και επμηνείερ σηρ ΔΕΕΦΠ 

Νέα ΔΠΦΠ και διεπμηνείερ (ΕΔΔΠΦΠ διεπμηνείερ) 

τγκεκπιμένα νέα ππϋστπα, σποποποιήςειρ πποσόπψν και διεπμηνείερ έφοτν εκδοθεί, σα οποία είναι τποφπεψσικά για 

λογιςσικέρ πεπιϋδοτρ ποτ ξεκινοόν κασά ση διάπκεια σηρ παποόςαρ φπήςηρ η μεσαγενέςσεπα. Η εκσίμηςη σηρ εσαιπείαρ 

ςφεσικά με σην επίδπαςη απϋ σην ευαπμογή ατσύν σψν νέψν πποσόπψν και διεπμηνειύν παπασίθεσαι παπακάσψ. 

 ΔΛΠ 19 (Σποποποίηςη), Παποφέρ Πποςψπικοό (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 

Ατσή η σποποποίηςη παπέφει ςσιρ εσαιπείερ σην επιλογή μίαρ εναλλακσικήρ μεθϋδοτ  αναγνύπιςηρ σψν αναλογιςσικύν 

κεπδύν και ζημιύν.  Επιβάλλει νέερ πποϊποθέςειρ  αναγνύπιςηρ για πεπιπσύςειρ ϋποτ τπάπφοτν ππογπάμμασα 

ςτνσαξιοδϋσηςηρ με ςτμμεσοφή πολλύν επγοδοσύν (multi-employer plans) για σιρ οποίερ δεν τπάπφοτν επαπκείρ 

πληπουοπίερ για σην ευαπμογή σηρ λογιςσικήρ καθοπιςμένψν παποφύν. Επίςηρ, πποςθέσει νέερ απαισήςειρ 

γνψςσοποιήςεψν.  Επειδή η Εσαιπεία δεν έφει αλλάξει ση λογιςσική απφή ποτ έφει τιοθεσηθεί για σην αναγνύπιςη 

αναλογιςσικύν κεπδύν ή ζημιύν και δεν ςτμμεσέφει ςε ππογπάμμασα ςτνσαξιοδϋσηςηρ με ςτμμεσοφή πολλύν 

επγοδοσύν, η τιοθέσηςη ατσήρ σηρ σποποποίηςηρ έφει επηπεάςει μϋνο σην παποτςίαςη και έκσαςη σψν 

γνψςσοποιήςεψν ποτ παποτςιάζονσαι ςσιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ. 

 ΔΛΠ 39 (Σποποποίηςη), Λογιςσική ανσιςσάθμιςηρ Σαμειακύν Ρούν για ενδομιλικέρ ςτναλλαγέρ (Ιςφόει απϋ 

1.1.2006) 

Ατσή η σποποποίηςη δεν ιςφόει για σιρ ασομικέρ κασαςσάςειρ σηρ Εσαιπείαρ 

 ΔΛΠ 39 (Σποποποίηςη), Επιλογή Εόλογηρ Αξίαρ (Ιςφόει απϋ 1.1. 2006).  

Η σποποποίηςη ατσή αλλάζει σον οπιςμϋ σψν φπημασοπιςσψσικύν μέςψν ποτ έφοτν σαξινομηθεί ςε εόλογη αξία μέςψ 

αποσελεςμάσψν και πεπιοπίζει ση δτνασϋσησα φαπακσηπιςμοό φπημασοπιςσψσικύν μέςψν ψρ μέπορ ατσήρ σηρ 

κασηγοπίαρ. η Εσαιπεία πιςσεόει ϋσι η σποποποίηςη ατσή δεν θα ππέπει να επηπεάςει σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ σοτ  

ευϋςον δεν διασηπεί φπημασοπιςσψσικά μέςα σα οποία έφοτν φαπακσηπιςθεί ςε Εόλογη Αξία μέςψ αποσελεςμάσψν. 

Ωςσϋςο, η Εσαιπεία μποπεί να ευαπμϋςει σην επιλογή ατσή για εσήςιερ πεπιϋδοτρ ποτ ξεκινάνε ςσιρ 1 Ιανοταπίοτ 2006 

ςε πεπίπσψςη ποτ θα διασηπεί σέσοια φπημασοπιςσψσικά μέςα ςε μελλονσικέρ πεπιϋδοτρ. 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΦΠ 4 (Σποποποίηςη), τμβϋλαια Φπημασοοικονομικήρ Εγγόηςηρ (Ιςφόει απϋ (1.1.2006)  

 Η σποποποίηςη ατσή απαισεί σιρ εκδοθείςερ φπημασοοικονομικέρ εγγτήςειρ, εκσϋρ απϋ ατσέρ για σιρ οποίερ η  

Εσαιπεία έφει πποηγοτμένψρ δηλύςει ϋσι είναι αςυαλιςσικά ςτμβϋλαια , να αναγνψπιςθοόν  απφικά ςσην 

εόλογη αξία, και μεσαγενέςσεπα ςση μεγαλόσεπη απϋ (α) σο αναπϋςβεςσο τπϋλοιπο  σψν ςφεσικύν ππομηθειύν 

ποτ έφοτν ειςππαφθεί και σο έςοδο έφει αναβληθεί και (β) σο έξοδο  ποτ απαισείσαι για σην διετθέσηςη σηρ 

τποφπέψςηρ κασά σην ημεπομηνία ιςολογιςμοό. Η Διοίκηςη έφει κασαλήξει ςσο ςτμπέπαςμα, ϋσι ατσή η 

σποποποίηςη δεν έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία.ΔΛΠ 21 (Σποποποίηςη) - Επένδτςη ςε Επιφείπηςη σοτ 

Εξψσεπικοό (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 

Η σποποποίηςη ατσή επισπέπει σην ανασαξινϋμηςη ςσα ίδια κευάλαια σψν ςτναλλαγμασικύν διαυοπύν ποτ 

πποκόπσοτν απϋ νομιςμασικά ςσοιφεία ανεξαπσήσψρ απϋ σο εάν ή ϋφι σο νομιςμασικϋ ςσοιφείο παποτςιάζεσαι ςσο 

νϋμιςμα λεισοτπγίαρ είσε σηρ αναυέποτςαρ οικονομικήρ ονσϋσησαρ είσε σηρ επιφείπηςηρ ςσο εξψσεπικϋ. Η σποποποίηςη 

δεν έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία. 

 ΔΠΦΠ 6 - Αναζήσηςη και εκσίμηςη οπτκσύν πϋπψν (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 

Ατσϋ σο ππϋστπο παπέφει ςτγκεκπιμένη λογιςσική καθοδήγηςη για σιρ επιφειπήςειρ ποτ αςφολοόνσαι με δπαςσηπιϋσησερ 

εξϋπτξηρ. Σο ππϋστπο δεν έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία 

-     ΔΕΕΦΠ 4 - Πποςδιοπιςμϋρ εάν μια επιφειπημασική ςτμυψνία πεπιλαμβάνει μίςθψςη (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 



  

Σεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 
 

(17) από (29) 

Η διεπμηνεία διετκπινίζει κάσψ απϋ ποιερ πποϊποθέςειρ μία ςτμυψνία είναι ή πεπιλαμβάνει μίςθψςη και θα ππέπει ο 

λογιςσικϋρ φειπιςμϋρ σηρ να είναι ςόμυψνα με σιρ ππϋνοιερ σοτ ΔΛΠ 17 – Μιςθύςειρ.  Η ΔΕΕΦΠ 4 δεν επηπεάςει ση 

λογιςσική απεικϋνιςη σψν τυιςσάμενψν επιφειπημασικύν ςτμυψνιύν και δεν επηπεάζει σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ 

Εσαιπείαρ. 

 ΔΕΕΦΠ 5 - Δικαιύμασα απϋ επένδτςη ςε σαμείο για φπημασοδϋσηςη παποπλιςμοό, ανάπλαςηρ και 

πεπιβαλλονσικήρ αποκασάςσαςηρ (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 

Η διεπμηνεία διετκπινίζει σον λογιςσικϋ φειπιςμϋ ςσην πεπιπσύςει ποτ μια εσαιπεία ςτμμεσέφει ςε σαμείο για 

φπημασοδϋσηςη παποπλιςμοό, ανάπλαςηρ και πεπιβαλλονσικήρ αποκασάςσαςηρ.  Η διεπμηνεία δεν έφει ευαπμογή ςσην 

Εσαιπεία. 

 ΔΕΕΦΠ 6 - Τποφπεύςειρ ποτ πποκόπσοτν απϋ δπαςσηπιοποίηςη ςε ςτγκεκπιμένερ αγοπέρ, άφπηςσερ ηλεκσπικέρ 

& ηλεκσπονικέρ ςτςκετέρ (Ιςφόει απϋ 1.1.2006) 

Η διεπμηνεία δεν έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία. 

 ΔΠΦΠ 7 - Φπημασοοικονομικά επγαλεία: Γνψςσοποιήςειρ και ςτμπληπψμασική σποποποίηςη ςσο ΔΛΠ 1 -  

Παποτςίαςη σψν Οικονομικύν Κασαςσάςεψν, Γνψςσοποιήςειρ Κευαλαίοτ  

Σο ππϋστπο και η σποποποίηςη έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Ιανοταπίοτ 2007 και ειςάγει επιπλέον γνψςσοποιήςειρ με 

ςκοπϋ ση βελσίψςη σηρ παπεφϋμενηρ πληπουϋπηςηρ ςφεσικά με σα φπημασοοικονομικά επγαλεία. Απαισεί σην 

γνψςσοποίηςη ποιοσικύν και ποςοσικύν πληπουοπιύν ςφεσικά με σην έκθεςη ςε κίνδτνο πποεπφϋμενη απϋ 

φπημασοοικονομικά επγαλεία. Η Εσαιπεία εκσίμηςε σην επίδπαςη σοτ ΔΠΦΠ 7 και κασέληξε ϋσι οι επιπλέον γνψςσοποιήςειρ 

ποτ απαισοόνσαι απϋ σην ευαπμογή σοτρ είναι η ανάλτςη εταιςθηςίαρ ςφεσικά με σον κίνδτνο αγοπάρ και οι 

γνψςσοποιήςειρ κευαλαίοτ. η Εσαιπεία θα ευαπμϋςει σο ΔΠΦΠ 7 και σην σποποποίηςη σοτ ΔΛΠ 1 απϋ σην 1.1.2007. 

 ΔΠΦΠ 8 - Σομείρ Δπαςσηπιοσήσψν (δεν έφει τοθεσηθεί ακϋμα απϋ σην ΕΕ  

Σο ππϋστπο έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Ιανοταπίοτ 2009 και ανσικαθιςσά σο ΔΛΠ 14, κάσψ απϋ σο οποίο οι σομείρ 

αναγνψπίζονσαν και παποτςιάζονσαν με βάςη μια ανάλτςη απϋδοςηρ και κινδόνοτ. όμυψνα με σο ΔΠΦΠ 8 οι σομείρ 

αποσελοόν ςτςσασικά μιαρ οικονομικήρ ονσϋσησαρ ποτ εξεσάζονσαι σακσικά απϋ σον Διετθόνονσα όμβοτλο / Διοικησικϋ 

τμβοόλιο σηρ οικονομικήρ ονσϋσησαρ και παποτςιάζονσαι ςσιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ με βάςη ατσήν σην εςψσεπική 

κασηγοπιοποίηςη. Η Εσαιπεία θα ευαπμϋςει σο ΔΠΦΠ 8 απϋ σην 1 Ιανοταπίοτ 2009. 

 ΔΕΕΦΠ 7 - Ευαπμογή σηρ μεθϋδοτ επαναδιασόπψςηρ σοτ  ΔΛΠ 29 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Μαπσίοτ 2006 και παπέφει καθοδήγηςη ςφεσικά με σην ευαπμογή σοτ ΔΛΠ 29 ςε 

μια πεπίοδο παποτςίαςηρ ςσην οποία μια επιφείπηςη αναγνψπίζει σην όπαπξη τπεππληθψπιςμοό ςσην οικονομία σοτ 

λεισοτπγικοό νομίςμασϋρ σηρ, ευϋςον η οικονομία δεν ήσαν τπεππληθψπιςσική ςσην ππογενέςσεπη πεπίοδο. Δεδομένοτ ϋσι 

η Εσαιπεία δεν λεισοτπγεί ςε μια τπεππληθψπιςσική οικονομία, ατσή η διεπμηνεία δεν θα επηπεάςει σιρ οικονομικέρ 

κασαςσάςειρ σηρ.  

 ΔΕΕΦΠ 8 - Πεδίο ευαπμογήρ ΔΠΦΠ 2 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Μαΐοτ 2006 και εξεσάζει ςτναλλαγέρ ποτ πεπιλαμβάνοτν σην έκδοςη 

ςτμμεσοφικύν σίσλψν - ϋποτ σο αναγνψπίςιμο λαμβανϋμενο σίμημα είναι μικπϋσεπο απϋ σην εόλογη αξία σψν 

ςτμμεσοφικύν σίσλψν ποτ εκδϋθηκαν – πποκειμένοτ να καθοπιςσεί εάν εμπίπσοτν ή ϋφι ςσο πεδίο ευαπμογήρ σοτ ΔΠΦΠ 2. 

Η διεπμηνεία δεν έφει ευαπμογή ςσιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ Εσαιπείαρ. 

 ΔΕΕΦΠ 9 - Επαναξιολϋγηςη Ενςψμασψμένψν Παπάγψγψν 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Ιοτνίοτ 2006 και απαισεί μια οικονομική ονσϋσησα να αξιολογήςει εάν ένα 

ενςψμασψμένο παπάγψγο ππέπει για να διαφψπιςσεί απϋ ση ςόμβαςη με σην οποία αποκσήθηκε και να αξιολογηθεί ψρ 

μεμονψμένο  παπάγψγο ϋσαν η οικονομική ονσϋσησα γίνεσαι απφικά ςτμβαλλϋμενο μέπορ ςση ςόμβαςη. Η διεπμηνεία δεν 

έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία. 

 ΔΕΕΦΠ 10 - Ενδιάμεςερ Οικονομικέρ Κασαςσάςειρ και  Απομείψςη 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Νοεμβπίοτ 2006  και απαγοπεόει σιρ ζημίερ απομείψςηρ ποτ αναγνψπίζονσαι ςε 

μια ενδιάμεςη πεπίοδο, ϋςον αυοπά σην τπεπαξία, σιρ επενδόςειρ ςε ςτμμεσοφικοόρ σίσλοτρ και σιρ επενδόςειρ ςε 
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φπημασοοικονομικά πεπιοτςιακά ςσοιφεία ποτ αναγνψπίζονσαι ςε κϋςσορ, να ανσιςσπαυοόν ςε ιςολογιςμοόρ 

μεσαγενέςσεπψν ημεπομηνιύν. Η διεπμηνεία δεν θα επηπεάςει σιρ οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ Εσαιπείαρ. 

 ΔΕΕΦΠ 11 - ΔΠΦΠ 2: τναλλαγέρ Ιδίψν Μεσοφύν Ομίλοτ (δεν έφει τιοθεσηθεί ακϋμα απϋ σην ΕΕ) 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Μαπσίοτ 2007 και διαςαυηνίζει σον φειπιςμϋ ϋποτ οι τπάλληλοι μίαρ θτγασπικήρ 

εσαιπείαρ λαμβάνοτν μεσοφέρ σηρ μησπικήρ εσαιπείαρ. Επίςηρ διαςαυηνίζει εάν οπιςμένοι σόποι ςτναλλαγύν ππέπει να 

λογίζονσαι ψρ ςτναλλαγέρ με διακανονιςμϋ με ςτμμεσοφικοόρ σίσλοτρ ή ςτναλλαγέρ με διακανονιςμϋ σοιρ μεσπησοίρ. Η 

διεπμηνεία δεν θα επηπεάςει σιρ Οικονομικέρ κασαςσάςειρ σοτ Ομίλοτ . 

 ΔΕΕΦΠ 12 - τμυψνίερ Παπαφύπηςηρ (δεν έφει τιοθεσηθεί ακϋμα απϋ σην ΕΕ) 

Η διεπμηνεία έφει ευαπμογή απϋ σην 1η Ιανοταπίοτ 2008 και αναυέπεσαι ςσιρ εσαιπείερ ποτ ςτμμεσέφοτν ςε ςτμυψνίερ 

παπαφύπηςηρ. Η διεπμηνεία δεν έφει ευαπμογή ςσην Εσαιπεία. 

3. Διαφείπιςη φπημασοοικονομικοό κινδόνοτ 

3.1 Παπάγονσερ φπημασοοικονομικοό κινδόνοτ 

Η Εσαιπεία εκσίθεσαι ςε οπιςμένοτρ φπημασοοικονομικοόρ κινδόνοτρ ϋπψρ πιςσψσικϋ κίνδτνο και κίνδτνο πετςσϋσησαρ, 

κίνδτνο σαμειακύν πούν και κίνδτνο εόλογηρ αξίαρ απϋ μεσαβολέρ επισοκίψν.     

Η διαφείπιςη σψν κινδόνψν γίνεσαι απϋ ση διοίκηςη σηρ Εσαιπείαρ, βαςιζϋμενη ςσιρ ςτμβοτλέρ σψν Σμημάσψν Διαφείπιςηρ 

Διαθεςίμψν και Διαφείπιςηρ Κινδόνψν σηρ Μησπικήρ Εσαιπείαρ, EFG Eurobank Ergasias A.E. Η διαφείπιςη κινδόνψν 

εςσιάζεσαι κτπίψρ ςσην αναγνύπιςη και εκσίμηςη σψν φπημασοοικονομικύν κινδόνψν ϋπψρ. ο ςτναλλαγμασικϋρ κίνδτνορ, 

ο κίνδτνορ επισοκίοτ, ο πιςσψσικϋρ κίνδτνορ, ση φπήςη παπαγύγψν και μη-παπαγύγψν φπημασοοικονομικύν ςσοιφείψν 

και σην πολισική επένδτςηρ πλεονάζοτςαρ πετςσϋσησαρ. 

(α) Πιςσψσικϋρ κίνδτνορ 

Η Εσαιπεία  έφει ςημανσικέρ ςτγκενσπύςειρ πιςσψσικοό κινδόνοτ, αναυοπικά με σα σαμειακά τπϋλοιπα, σιρ κασαθέςειρ 

ϋχεψρ και σα έςοδα απϋ πψλήςειρ τπηπεςιύν φονδπικήρ. Ωςσϋςο δεν αναμένονσαι ςημανσικέρ ζημιέρ, αυοό έφοτν 

αναπστφθεί διαδικαςίερ, έσςι ύςσε να διαςυαλίζονσαι οι ςτμβασικέρ τποφπεύςειρ. ημανσικϋ βέβαια πϋλο για σιρ μη 

αναμενϋμενερ ζημιέρ παίζει σο γεγονϋρ ϋσι μεγάλο ποςοςσϋ σψν πψλήςεψν   γίνονσαι κτπίψρ ςε πελάσερ ποτ ανήκοτν 

ςσον ίδιο ϋμιλο ή ςε πελάσερ με αξιολογημένο ιςσοπικϋ πιςσύςεψν.  Λιανικέρ πψλήςειρ δεν γίνονσαι.   

Πιο αναλτσικά οι απαισήςειρ ποτ τπήπφαν με 31/12 εμυανίζονσαι παπακάσψ  

 2007 2006 

Απϋ 3 μέφπι 6 μήνερ 816.171,43 158.606,45 

Πάνψ απϋ 6 μήνερ 494.094,68 645.940,29 

 1.310.266,11 804.546,74 

Και ϋπψρ αναυέπεσαι παπαπάνψ ςσο ςόνολϋ σοτρ αυοποόν εσαιπείερ ςτνδεδεμένερ σοτ Ομίλοτ, και για σο λϋγο ατσϋ δεν 

έφει δημιοτπγηθεί ππϋβλεχη για ενδεφϋμενη πεπίπσψςη επιςυάλειαρ. Παπϋλα ατσά ςση διάπκεια σηρ φπήςηρ 

ππαγμασοποιήθηκαν πποβλέχειρ για επιςυαλείρ πελάσερ εκ σψν οποίψν κάποιερ απϋ ατσέρ οδήγηςαν ςε διαγπαυή. 

Η κίνηςη ςση διάπκεια σηρ φπήςηρ αναλόεσαι παπακάσψ :  

 2007 2006 

Τπϋλοιπο 1η Ιανοταπίοτ  0,00 0,00 

Επιςυάλεια φπήςηρ  17.909,72 0,00 

Διαγπαυή επιςυαλύν πελασύν (16.569,03) 0,00 

Τπϋλοιπο 31η Δεκεμβπίοτ  1.340,69 0,00 
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(β) Κίνδτνορ πετςσϋσησαρ 

τνεσή διαφείπιςη σοτ κινδόνοτ πετςσϋσησαρ ςτνεπάγεσαι επαπκή σαμειακά τπϋλοιπα.  

Η Διοίκηςη σηρ Εσαιπείαρ διασηπεί σον κίνδτνο πετςσϋσησαρ ςε φαμηλά επίπεδα, διασηπύνσαρ ςε ϋλη σην φπονική πεπίοδο 

επαπκή σαμειακά διαθέςιμα. 

(γ) Κίνδτνορ σαμειακύν πούν και κίνδτνορ μεσαβολύν εόλογηρ αξίαρ λϋγψ μεσαβολύν σψν επισοκίψν 

Σα λεισοτπγικά έςοδα και σαμειακέρ ποέρ σηρ Εσαιπείαρ είναι ανεξάπσησα απϋ μεσαβολέρ ςσιρ σιμέρ σψν επισοκίψν.   

3.2 Διαφείπιςη Κευαλαιακοό κινδόνοτ 

Ο ςσϋφορ σηρ Εσαιπείαρ αναυοπικά με ση  διαφείπιςη κευαλαίοτ, είναι να διαςυαλίςει σην ικανϋσησα να ςτνεφίςει να 

αποσελεί μια ανθοόςα επιφείπηςη, ύςσε να εξαςυαλίζει κέπδη ςσοτρ  Μεσϋφοτρ και να διασηπεί μια αιςιϋδοξη 

κευαλαιακή δομή ύςσε να μειψθεί σο κϋςσορ κευαλαίοτ.  

Η εσαιπεία διασηπεί μηδενικϋ σο % δανειςμοό  

3.3 Πποςδιοπιςμϋρ σψν ετλϋγψν αξιύν 

Η Εσαιπεία δεν διαθέσει φπημασοοικονομικά ςσοιφεία ενεπγησικοό ή παθησικοό.  

Η ονομαςσική αξία μείον πποβλέχειρ για επιςυάλειερ σψν εμποπικύν απαισήςεψν εκσιμάσαι ϋσι πποςεγγίζει σην 

ππαγμασική σοτρ αξία.   

4. ημανσικέρ λογιςσικέρ εκσιμήςειρ και κπίςειρ σηρ διοικήςεψρ. 

Οι εκσιμήςειρ και οι κπίςειρ σηρ διοίκηςηρ επανεξεσάζονσαι διαπκύρ και βαςίζονσαι ςε ιςσοπικά δεδομένα και πποςδοκίερ 

για μελλονσικά γεγονϋσα, ποτ κπίνονσαι εόλογερ ςόμυψνα με σα ιςφόονσα, και αναμένεσαι να ππαγμασοποιηθοόν.  

4.1 ημανσικέρ λογιςσικέρ εκσιμήςειρ και παπαδοφέρ.  

Η Εσαιπεία πποβαίνει ςε εκσιμήςειρ και παπαδοφέρ ςφεσικά με σην εξέλιξη σψν μελλονσικύν γεγονϋσψν. Για σιρ εκσιμήςειρ 

ατσέρ γίνεσαι ςημανσική πποςπάθεια απϋ σην Διοίκηςη ύςσε να σατσίζονσαι με σα ππαγμασικά  αποσελέςμασα. Οι 

εκσιμήςειρ και οι παπαδοφέρ ποτ ενέφοτν ςημανσικϋ κίνδτνο να πποκαλέςοτν οτςιύδειρ πποςαπμογέρ ςσιρ λογιςσικέρ 

αξίερ σψν πεπιοτςιακύν ςσοιφείψν και σψν τποφπεύςεψν ςσην επϋμενη οικονομική πεπίοδο έφοτν ψρ εξήρ : 

 (α) Εκσίμηςη για σο ποςοςσϋ ολοκλήπψςηρ σψν έπγψν  

Όπψρ πποαναυέπθηκε ςε πποηγοόμενη παπάγπαυο, η Εσαιπεία  φπηςιμοποιεί ση μέθοδο σηρ ποςοςσιαίαρ ολοκλήπψςηρ 

σηρ ανάπστξηρ σψν έπγψν ποτ αναλαμβάνει, για να καθοπίςει σο κασάλληλο ποςϋ εςϋδοτ και εξϋδοτ ποτ θα αναγνψπίςει 

ςε μια ςτγκεκπιμένη πεπίοδο.  Για να λάβει σέσοια απϋυαςη η Διοίκηςη εξεσάζει σο ςσάδιο ολοκλήπψςηρ έκαςσοτ έπγοτ  

ςε ςφέςη με σο παπαδοσέο.   

(β) Υϋπορ ειςοδήμασορ  

Απαισοόνσαι εκσιμήςειρ για σον πποςδιοπιςμϋ σηρ ππϋβλεχηρ υϋποτ ειςοδήμασορ. Τπάπφοτν πολλέρ ςτναλλαγέρ και 

τπολογιςμοί κασά σην διάπκεια κανονικήρ ποήρ σψν επγαςιύν, για σοτρ οποίοτρ ο σελικϋρ πποςδιοπιςμϋρ υϋποτ είναι 

αβέβαιορ.  Η Εσαιπεία αναγνψπίζει τποφπεύςειρ για αναμενϋμενα θέμασα απϋ υοπολογικοόρ ελέγφοτρ, βάςει εκσιμήςεψν 

κασά σο πϋςο θα πποκόχοτν επιππϋςθεσοι υϋποι. Όποτ σο σελικϋ  υοπολογικϋ αποσέλεςμα ατσύν σψν θεμάσψν διαυέπει 

απϋ σα ποςά ποτ αναγνψπίςσηκαν απφικά, οι διαυοπέρ θα επηπεάςοτν σιρ υοπολογικέρ τποφπεύςειρ και σιρ 

αναβαλλϋμενερ υοπολογικέρ τποφπεύςειρ σην πεπίοδο κασά σην οποία γίνεσαι ατσϋρ ο πποςδιοπιςμϋρ. 
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5. Ενςύμασα πάγια ςσοιφεία 

 

Κϋςσορ 

Μηφαν/κϋρ 

εξοπλιςμϋρ 

Έπιπλα & 

Εξαπσήμασα όνολο 

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2006 393.653,64 173.696,41 567.350,05 

Πποςθήκερ - Αγοπέρ 6.757,00 16.199,43 22.956,43 

Πψλήςειρ (167.434,03) (49.533,03) (216.967,06) 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2006 232.976,61 140.362,81 373.339,42 

    

τςςψπετμένερ αποςβέςειρ    

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2006 350.146,04 135.519,84 485.665,88 

Αποςβέςειρ πεπιϋδοτ 26.090,23 10.037,59 36.127,82 

Πψλήςειρ (165.296,12) (42.997,50) (208.293,62) 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2006 210.940,15 102.559,93 313.500,08 

Αναπϋςβεςση αξία ςσιρ 31 Δεκεμβπίοτ 2006 22.036,46 37.802,88 59.839,34 

    

Κϋςσορ    

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2007 232.976,61 140.362,81 373.339,42 

Πποςθήκερ - Αγοπέρ 29.520,00 8.713,29 38.233,29 

Πψλήςειρ  0,00 0,00 0,00 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2007 262.496,61 149.076,10 411.572,71 

    

τςςψπετμένερ αποςβέςειρ    

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2007 210.940,15 102.559,93 313.500,08 

Αποςβέςειρ πεπιϋδοτ 14.351,52 10.213,82 24.565,34 

Πψλήςειρ  0,00 0,00 0,00 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2007 225.291,67 112.773,75 338.065,42 

Αναπϋςβεςση αξία ςσιρ 31 Δεκεμβπίοτ 2007 37.204,94 36.302,35 73.507,29 

σην παπαπάνψ ςσήλη  σοτ μηφανολογικοό εξοπλιςμοό πεπιλαμβάνεσαι η αγοπά 5 νέψν server ςτνολικήρ αξίαρ 10.251,00 

€, η οποία ππαγμασοποιήθηκε ςσα σέλη σοτ έσοτρ, και  μέφπι σην 31η Δεκεμβπίοτ δεν είφε ξεκινήςει η λεισοτπγία σοτρ. 

Επιπλέον ςση ςσήλη Έπιπλα και εξαπσήμασα πεπιλαμβάνεσαι η αγοπά 1 ενσοιφιςμένοτ πλτνσηπίοτ πιάσψν και η 

εγκασάςσαςη κπεμαςσύν νσοτλαπιύν ςσην κοτζίνα σοτ κσιπίοτ σψν γπαυείψν σηρ Εσαιπείαρ ςτνολικήρ αξίαρ 1.350,00 σα 

οποία έφοτν τποςσεί αποςβέςειρ όχοτρ 21,25 €, μέφπι σην ημεπομηνία ςόνσαξηρ σοτ Ιςολογιςμοό.   

Οι λογιςσικέρ αξίερ σψν ενςύμασψν πάγιψν ςσοιφείψν πποςεγγίζοτν σην εόλογη αξία σοτρ 

 

6. Άϊλα Πεπιοτςιακά σοιφεία 

σην εν λϋγψ κασηγοπία πεπιλαμβάνονσαι λογιςμικά και άδειερ φπήςηρ ππογπαμμάσψν : 

 

Κϋςσορ   

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2006  501.793,74 

Πψλήςειρ  (137.801,84) 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2006  363.991,90 
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τςςψπετμένερ αποςβέςειρ   

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2006  423.486,03 

Αποςβέςειρ πεπιϋδοτ  53.571,21 

Πψλήςειρ  (134.884,39) 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2006  342.172,85 

Αναπϋςβεςση αξία ςσιρ 31 Δεκεμβπίοτ 2006  21.819,05 

   

Κϋςσορ   

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2007  363.991,90 

Αγοπέρ  270,00 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2007  364.261,90 

   

τςςψπετμένερ αποςβέςειρ   

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ 2007  342.172,85 

Αποςβέςειρ πεπιϋδοτ  18.957,06 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 2007  361.129,91 

Αναπϋςβεςση αξία ςσιρ 31 Δεκεμβπίοτ 2007  3.131,99 

Οι λογιςσικέρ αξίερ σψν άτλψν πεπιοτςιακύν  ςσοιφείψν πποςεγγίζοτν σην εόλογη αξία σοτρ 

 

7. Πελάσερ & Λοιπέρ απαισήςειρ 

  2007 2006 

Πελάσερ    

Εμποπικέρ απαισήςειρ   8.113,00 40.311,44 

Απαισήςειρ απϋ ςτνδεδεμένα μέπη (ημείψςη 14)  3.302.315,66 2.145.005,91 

Πποβλέχειρ για επιςυαλείρ απαισήςειρ  (1.340,69) 0,00 

Επισαγέρ Ειςππακσέερ  0,00 3.080,00 

όνολο απαισήςεψν πελασύν  3.309.087,97 2.188.397,35 

    

Λοιπέρ απαισήςειρ    

Δάνεια Πποςψπικοό  68.065,59 57.992,62 

Απαισήςειρ απϋ Ελληνικϋ Δημϋςιο  977,85 0,00 

όνολο εξϋδψν επϋμενηρ φπήςηρ  1.230,28 63.553,58 

  70.273,72 121.546,20 

    

όνολο απαισήςεψν   3.379.361,69 2.309.943,55 

 

Σα δάνεια ππορ σο πποςψπικϋ σηρ Εσαιπείαρ  δεν αυοποόν ςτνδεδεμένα μέπη (μέλη σοτ Δ & σιρ οικογένειέρ σοτρ)  αλλά 

και οόσε διετθτνσικά ςσελέφη σηρ Εσαιπείαρ. Σα δάνεια ποτ φοπηγήθηκαν ςσο πποςψπικϋ έφοτν διάπκεια αποπληπψμήρ 4 

– 5 έση. Η αποπληπψμή γίνεσαι ανά μήνα, με παπακπάσηςη απϋ σο μιςθϋ σοτρ. Σο επισϋκιο δανειςμοό ανέπφεσαι ςε 2 % 

Απϋ σα παπαπάνψ αναυεπϋμενα δάνεια σο ποςϋ ποτ θα αποπληπψθεί ςε φπονικϋ διάςσημα μεγαλόσεπο σψν 12 μηνύν 

και μέφπι σα 5 έση για σο 2006 ανεπφϋσαν ςε € 40.261.26  και για σο 2007 για ςε € 47.836,72 . 

Σα έξοδα επϋμενηρ φπήςηρ αποσελοόν  έξοδα βεβαιψμένα ποτ έφοτν σιμολογηθεί ςσην σπέφοτςα φπήςη αλλά αυοποόν σην 

επϋμενη (2008). σην παποόςα φπήςη (2007) σο ποςϋ ατσϋ ανέπφεσαι σο όχορ σψν € 1.230,28 , ενύ σο ανσίςσοιφο ποςϋ 

ςσην πποηγοόμενη φπήςη (2006) ήσαν € 63.553,58. Σέσοιοτ είδοτρ έξοδα είναι για παπάδειγμα αςυάλιςσπα και ςτνδπομέρ. 
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Η Εσαιπεία εμυανίζει ςημανσική ςτγκένσπψςη πιςσψσικοό κινδόνοτ ςε ςφέςη με σην Μησπική Εσαιπεία διϋσι μεγάλο 

ποςοςσϋ σψν εςϋδψν σηρ, σο οποίο τπεπβαίνει σο 10% σοτ ςτνολικοό σζίποτ πποέπφεσαι απϋ παποφή τπηπεςιύν ππορ σην 

μησπική αλλά και ετπόσεπα ππορ σον Όμιλο EFG Eurobank Ergasias. Ωςσϋςο, δεν αναμένονσαι ςημανσικέρ πιςσψσικέρ ζημιέρ 

λϋγψ σηρ τχηλήρ πιςσοληπσικήρ ικανϋσησαρ σψν πελασύν.  

Οι λογιςσικέρ αξίερ σψν πελασύν και λοιπύν απαισήςεψν πποςεγγίζοτν σην εόλογη αξία σοτρ, εκσϋρ απϋ σα δάνεια 

πποςψπικοό σψν οποίψν σα ποςά δεν είναι ςημανσικά ςε ςφέςη με σο ςόνολο σψν απαισήςεψν.  

 

8. Σαμειακά Διαθέςιμα & ιςοδόναμα 

 

  2007 2006 

Διαθέςιμα ςσο σαμείο   20,49 974,73 

Κασαθέςειρ  ϋχεψρ  1.689.448,10 2.930.327,49 

όνολο σαμειακύν διαθεςίμψν   1.689.468,59 2.931.302,22 

 

Όπψρ υαίνεσαι και απϋ σον παπαπάνψ πίνακα σα σαμειακά διαθέςιμα σηρ Εσαιπείαρ αποσελοόνσαι απϋ άμεςα 

πετςσοποιήςιμα ποςά. 

Η Εσαιπεία εμυανίζει ςημανσική ςτγκένσπψςη πιςσψσικοό κινδόνοτ, και ατσϋ διϋσι οι κασαθέςειρ βπίςκονσαι ςε 

λογαπιαςμϋ ποτ σηπείσαι ςσην Σπάπεζα EFG Eurobank Ergasias, ή ςε θτγασπική ατσήρ . Ωςσϋςο δεν αναμένονσαι 

ςημανσικέρ πιςσψσικέρ ζημιέρ λϋγψ σηρ τχηλήρ πιςσοληπσικήρ ικανϋσησαρ σοτ ανσιςτμβαλλϋμενοτ. 

 

9. Μεσοφικϋ Κευάλαιο.  

Σο Μεσοφικϋ Κευάλαιο σηρ Εσαιπείαρ αποσελείσαι απϋ 150.000 ονομαςσικέρ μεσοφέρ, ονομαςσικήρ αξίαρ 29,35 € η μία ποτ 

μαρ δίνοτν σο ςόνολο σψν 4.402.500 €. 

Σο ςόνολο σψν μεσοφύν κασέφει η Σπάπεζα EFG Eurobank Ergasias AE και οι οικονομικέρ κασαςσάςειρ σηρ Εσαιπείαρ 

ςτμπεπιλαμβάνονσαι ςσιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ κασαςσάςειρ ατσήρ.   

Σο ςόνολο εγκεκπιμένψν μεσοφύν έφει πλήπψρ εκδοθεί, και σο ςόνολο σοτ μεσοφικοό κευαλαίοτ έφει πλήπψρ κασαβληθεί. 

 

10. Τποφπεύςειρ παποφύν πποςψπικοό λϋγψ εξϋδοτ απϋ σην Τπηπεςία. 

Η Εσαιπεία αναυοπικά με σιρ πποβλέχειρ αποζημίψςηρ πποςψπικοό λϋγψ ςτνσαξιοδϋσηςηρ ακολοτθεί σιρ λογιςσικέρ 

απφέρ σοτ Ομίλοτ ςσον οποίο ανήκει. Πιο ςτγκεκπιμένα, φπηςιμοποιείσαι η εκσιμύμενη παποόςα αξία σηρ τποφπέψςηρ 

ςόμυψνα με αναλογιςσικέρ μελέσερ. Οι κόπιερ αναλογιςσικέρ παπαδοφέρ ποτ φπηςιμοποιήθηκαν για λογιςσικοόρ ςκοποόρ 

είναι οι εξήρ :  

  2007 2006 

Πποεξουλησικϋ Επισϋκιο   4,90% 4,25% 

Μελλονσικέρ ατξήςειρ μιςθύν  3,50% 3,50% 

Με βάςη λοιπϋν σα παπαπάνψ σα ποςά ποτ αναυέπονσαι ςσον Ιςολογιςμϋ αυοποόν αποζημιύςειρ για ςτνσαξιοδοσικέρ 

παποφέρ και η ανάλτςή σοτρ παπασίθεσαι ςσον παπακάσψ πίνακα : 

 2007 2006 

Τπϋλοιπο 1 Ιανοταπίοτ  55.284,00 28.623,00 

Πποςθήκερ  (12.617,00) 26.661,00 

Τπϋλοιπο 31 Δεκεμβπίοτ 42.667,00 55.284,00 
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11. Δανειςμϋρ 

Η Εσαιπεία σην 13η Οκσψβπίοτ 2006, με ςκοπϋ σην ανάπστξη δπαςσηπιοσήσψν ςσο εξψσεπικϋ, πποέβη ςε έκδοςη 

Ομολογιακοό Δανείοτ σο κευάλαιο σοτ οποίοτ ανέπφεσαι ςε 48.000.000 CHF, διαιποόμενο ςε ςαπάνσα οφσύ (48) ανύντμερ 

ομολογίερ ονομαςσικήρ αξίαρ ενϋρ εκασομμτπίοτ ελβεσικύν υπάγκψν (CHF 1.000.000,00) η κάθε μία. Για σο ςκοπϋ ατσϋ η 

Εσαιπεία εξέδψςε ένα πολλαπλϋ σίσλο σψν ςαπάνσα οφσύ (48) ομολογιύν, με αόξονσερ απιθμοόρ απϋ σο ένα (1) έψρ σο 

ςαπάνσα οφσύ (48). 

Η έκδοςη σοτ Ομολογιακοό Δανείοτ απουαςίςσηκε με σην απϋ 11/09/06  Γενική τνέλετςη σψν μεσϋφψν σηρ Εσαιπείαρ, και 

ειδικϋσεπα θέμασα και λεπσομέπειερ σηρ εκδϋςεψρ απουαςίςσηκαν απϋ σο Διοικησικϋ τμβοόλιο σηρ Εσαιπείαρ κασά σην 

ςτνεδπίαςη σηρ 14/9/06. Πληπεξοόςιορ κασαβολύν οπίςσηκε η Σπάπεζα EFG Eurobank Ergasias AE, η οποία και ςτμυύνηςε 

να καλόχει εξ’ ολοκλήποτ σο Ομολογιακϋ Δάνειο κασά σην έκδοςή σοτ. 

όμυψνα με σην απφική ςόμβαςη σο κευάλαιο θα εξουλείσο ςε διάπκεια 18 μηνύν ήσοι σην 14η Αππιλίοτ 2008. Η εσαιπεία 

ϋμψρ σην 15η Ιανοταπίοτ 2007, ημεπομηνία σηρ 3ηρ κασαβολήρ σψν σϋκψν πποέβη ςε ολική εξϋυληςη σοτ εν λϋγψ 

Ομολογιακοό Δανείοτ  

Η ανάλτςη σηρ ςτγκεκπιμένηρ τποφπέψςηρ παπασίθεσαι ςσον επϋμενο πίνακα : 

  2007 2006 

Μακποππϋθεςμα δάνεια    

Ομολογιακϋ δάνειο  0,00 29.891.642,79 

όνολο μακποππϋθεςμψν δανείψν   0,00 29.891.642,79 

Σα ποςά εμυανίζονσαι ςε € με ιςοσιμία σηρ σελετσαίαρ επγάςιμηρ ημέπαρ σοτ έσοτρ.  

Η Εσαιπεία κασέβαλε κάθε μήνα σϋκο ο οποίορ τπολογίζεσαι ππορ επισϋκιο κτμαινϋμενο, σο οποίο οπίζεσαι απϋ σην 

Σπάπεζα και ςτνσίθεσαι απϋ ένα ςσαθεπϋ σμήμα (Spread), ίςο με ενενήνσα εκασοςσά σηρ εκασοςσιαίαρ μονάδαρ (0,90%) 

εσηςίψρ και απϋ ένα κτμαινϋμενο σμήμα σο οποίο ιςοόσαι με σο LIBOR. Ωρ LIBOR νοείσαι σο επισϋκιο ϋπψρ ατσϋ 

εμυανίζεσαι ςσην ηλεκσπονική οθϋνη σοτ ππακσοπείοτ REUTER, και σο οποίο είναι σο πποςυεπϋμενο επισϋκιο ςσην 

διασπαπεζική αγοπά σοτ Λονδίνοτ για κασαθέςειρ ςε Ελβεσικά Υπάγκα.  

Οι εόλογερ αξίερ σψν δανείψν είναι πεπίποτ ίςερ με σιρ λογιςσικέρ αξίερ σοτρ. 

Δεν έφοτν δοθεί οποιεςδήποσε εξαςυαλίςειρ απϋ σην Εσαιπεία για κάλτχη σψν ανψσέπψ τπολοίπψν. 

Η Εσαιπεία έφει διαθέςιμα επαπκή πιςσψσικά ϋπια για να καλόχει μελλονσικέρ εσαιπικέρ ανάγκερ.  

όμυψνα με απϋυαςη ςσο ίδιο Διοικησικϋ τμβοόλιο σηρ 14ηρ επσεμβπίοτ 2006, σο ποςϋ σοτ Ομολογιακοό Δανείοτ ήσοι 

48.000.000 CHF, κασασέθηκε ςε λογαπιαςμϋ σηρ Εσαιπείαρ ςε ελβεσικά υπάγκα ςσην Σπάπεζα Postbank ςση Βοτλγαπία, για 

φπονική ανσίςσοιφη φπονική πεπίοδο δεκαοφσύ (18) μηνύν. Η Εσαιπεία εξ’ αισίαρ σηρ  απϋυαςη ππϋψπηρ αποπληπψμήρ 

σοτ ομολογιακοό δανείοτ πποέβη και ςσο κλείςιμο σοτ ςφεσικοό Σπαπεζικοό  λογαπιαςμοό ςσην Βοτλγαπία. 

 

12. Ππομηθετσέρ και λοιπέρ τποφπεύςειρ 

Η ανάλτςη σηρ ςτγκεκπιμένηρ  γπαμμήρ σοτ Ιςολογιςμοό παπασίθεσαι παπακάσψ :  

  2007 2006 

Ππομηθετσέρ  124.285,73 582.284,54 

Λοιπέρ τποφπεύςειρ   10.780,00 5.599,85 

Τποφπεύςειρ ππορ ςτνδεδεμένα μέπη (ημείψςη 14) 71.630,91 19.822,18 

Δεδοτλετμένα έξοδα  3.627,04 51.296,13 

Σπέφοτςερ αςυαλιςσικέρ τποφπεύςειρ  77.067,43 56.679,28 

όνολο Τποφπεύςεψν  287.391,11 715.681,98 
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Η Διοίκηςη σηρ Εσαιπείαρ κπίνει ϋσι η λογιςσική αξία σψν τποφπεύςεψν ππορ σοτρ ππομηθετσέρ πποςεγγίζει σην εόλογη 

αξία σοτρ.  

 

13. Αναβαλλϋμενη Υοπολογία 

Αναβαλλϋμενορ υϋπορ ειςοδήμασορ τπολογίζεσαι για ϋλερ σιρ πποςψπινέρ διαυοπέρ με βάςη ση μέθοδο σηρ πλήποτρ 

τποφπέψςηρ (liability method) και με αναμενϋμενο ππαγμασικϋ υοπολογικϋ ςτνσελεςσή 25% (2006 : 25%).  

Η κίνηςη σοτ λογαπιαςμοό αναβαλλϋμενηρ υοπολογίαρ παποτςιάζεσαι πιο κάσψ :  

 2007 2006 

Τπϋλοιπο 1ηρ Ιανοταπίοτ  13.821,00 59.920,40 

Φπέψςη ςσην κασάςσαςη αποσελεςμάσψν (3.154,25) (46.099,40) 

Τπϋλοιπο 31ηρ Δεκεμβπίοτ 10.666,75 13.821,00 

Οι αναβαλλϋμενερ υοπολογικέρ απαισήςειρ (τποφπεύςειρ) πποήλθαν απϋ ππϋβλεχη για αποζημίψςη πποςψπικοό 

14. τναλλαγέρ με ςτνδεδεμένα μέπη 

Η Εσαιπεία ελέγφεσαι απϋ σην EFG Eurobank Ergasias (ποτ εδπεόει ςσην Αθήνα και είναι ειςηγμένη ςσο Φπημασιςσήπιο 

Αθηνύν), η οποία κασέφει σο 100% σοτ μεσοφικοό σηρ κευαλαίοτ. Η σελική μησπική εσαιπεία είναι η EFG Bank European 

Financial Group, πιςσψσικϋ ίδπτμα με έδπα σην Ελβεσία.  

Οι παπακάσψ ςτναλλαγέρ ππαγμασοποιήθηκαν με ςτνδεδεμένα μέπη :  

α) Έςοδα απϋ σην ςτνεφιζϋμενη δπαςσηπιϋσησα σηρ Εσαιπείαρ : 

  2007 2006 

Έζοδα από Παροτή Υπηρεζιών    

Μηηρική (EFG Eurobank Ergasias AE)  2.577.817,06 2.172.767,05 

Λοιπές θσγαηρικές ηης μηηρικής  1.089.427,70 900.810,00 

Εκηός Ομίλοσ έζοδα   7.367,70 27.282,41 

  3.674.612,46 3.100.859,46 

Έζοδα από Πώληζη Εμπορεσμάηων     

Eurobank Cards AE  10.000,00 0,00 

  10.000,00 0,00 

όνολο  3.684.612,46 3.100.859,46 

β) Έςοδα απϋ σϋκοτρ Σαμειακύν διαθεςίμψν και Ιςοδτνάμψν : 

  2007 2006 

Μησπική   7.584,04 6.346,48 

Θτγασπική σηρ απϋλτσηρ μησπικήρ (Bulgarian Postbank AD) 35.465,33 184.460,12 

Σϋκοι φοπηγημένψν δανείψν ςε πποςψπικϋ  1.279,19 907,62 

τναλλαγμασικέρ Διαυοπέρ απϋ επενδόςειρ ςε Μησπική 175.057,36 835.321,18 

Έςοδα - κέπδη απϋ εκποίηςη εξοπλιςμοό ππορ ση Μησπική 0,00 630,43 

όνολο  219.385,92 1.027.665,83 

    

Έξοδα απϋ Σϋκοτρ σαμειακύν διαθεςίμψν & Ιςοδτνάμψν    

τναλλαγμασικέρ Διαυοπέρ απϋ επενδόςειρ ςε Μησπική 124.679,00 789.262,28 

Σϋκοι Ομολογιακοό δανείοτ ππορ σην Μησπική  34.176,53 178.815,11 

όνολο  158.855,53 968.077,39 
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γ) Έξοδα ποτ αυοποόν σην παποφή τπηπεςιύν : 

  2007 2006 

Μησπική (EFG Eurobank Ergasias AE) - Ενοίκια  0,00 46.068,49 

EFG Properties (Θτγασπική Μησπικήρ) - Ενοίκια  87.169,30 36.840,30 

Τπηπεςίερ απϋ Λοιπέρ θτγασπικέρ σηρ μησπικήρ  41.243,09 47.636,52 

όνολο  128.412,39 130.545,31 

δ) Τπϋλοιπα ποτ πποέπφονσαι απϋ ςτναλλαγέρ με ςτνδεδεμένα  μέπη :  

Εμποπικέρ απαισήςειρ απϋ ςτνδεδεμένα μέπη (ημείψςη 7) 2007 2006 

Μησπική (EFG Eurobank Ergasias AE)  2.842.744,80 1.772.398,82 

Λοιπά ςτνδεδεμένα μέπη  459.570,86 372.607,09 

όνολο  3.302.315,66 2.145.005,91 

    

Τποφπεύςειρ ππορ ςτνδεδεμένα μέπη (ημείψςη 12)    

Μησπική (EFG Eurobank Ergasias AE)  765,17 0,00 

Λοιπά ςτνδεδεμένα μέπη   70.865,74 19.822,18 

όνολο  71.630,91 19.822,18 

    

Σαμειακά διαθέςιμα και ιςοδόναμα (ημείψςη 8)    

Μησπική (EFG Eurobank Ergasias AE)  1.689.448,10 2.930.327,49 

Bulgarian Postbank AD (Θτγασπική)  0,00 29.891.642,79 

όνολο  1.689.448,10 32.821.970,28 

    

Μακποππϋθεςμερ Τποφπεύςειρ (ημείψςη 11)    

Μησπική (EFG Eurobank Ergasias AE)-Ομολογιακϋ Δάνειο 0,00 29.891.642,79 

όνολο  0,00 29.891.642,79 

ε) Αμοιβέρ διετθτνσικύν ςσελεφύν : 

Οι αμοιβέρ σψν διετθτνσικύν ςσελεφύν για σιρ αναυεπϋμενερ πεπιϋδοτρ έφοτν ψρ εξήρ :  

  2007 2006 

Αμοιβέρ διετθτνσικύν ςσελεφύν   243.172,83 194.887,80 

ςσ) Δεςμεόςειρ και ενδεφϋμενερ τποφπεύςειρ :  

Η Εσαιπεία σην 1η Οκσψβπίοτ 2007 μεσακϋμιςε σα γπαυεία σηρ ςε άλλο κσίπιο ενσϋρ σοτ ίδιοτ κσιπιακοό ςτγκποσήμασορ 

Για σον ςκοπϋ ατσϋ σην 20η Νοεμβπίοτ 2007 τπέγπαχε ιδιψσικϋ ςτμυψνησικϋ επαγγελμασικήρ μίςθψςηρ ακινήσοτ με σην 

Θτγασπική «EUROBANK  Properties  AE Επενδόςεψν ςε Ακίνηση Πεπιοτςία». Η διάπκεια σηρ μίςθψςηρ οπίζεσαι ςε 12 έση 

ξεκινύνσαρ  σην 01/10/2007 και με ημεπομηνία λήξηρ σην 30/09/2019. Η επιυάνεια σοτ μιςθίοτ οπίζεσαι ςε σμήμα 

επιυάνειαρ 447,71 σμ, ςσον Α’ ϋπουο σοτ Κσιπίοτ Η΄, ςσο οποίο αναλογοόν 110,47 σμ κοινϋφπηςσψν φύπψν,  ςε σμήμα 

αποθηκετσικοό φύποτ 23,90 σμ, και ςε 10 τπϋγειερ θέςειρ ςσάθμετςηρ σοτ Γ τπογείοτ σρν κσιπίψν ΕΖ και Η. Σο ςτνολικϋ 

μηνιαίο μίςθψμα οπίζεσαι ψρ εξήρ σον 1ο δίμηνο σηρ μίςθψςηρ και ςτγκεκπιμένα απϋ σην 1.10.07 εύρ 30.11.07 ςε 

8.602,55 €.  Μεσαξό σψν ϋπψν αναυέπεσαι και ο ϋπορ αναπποςαπμογήρ σοτ μηνιαίοτ μιςθύμασορ, σο οποίο ευαπμϋζεσαι 

σην 1η ημέπα μηνϋρ Δεκεμβπίοτ κάθε μιςθψσικοό έσοτρ, απφήρ γενομένηρ σηρ 1/12/2007. Η αναπποςαπμογή τπολογίζεσαι 

κασά ποςοςσϋ ίςο με σην μεσαβολή σοτ Δείκση Σιμύν Κασαναλψσή σοτ πποηγοόμενοτ μήνα σηρ αναπποςαπμογήρ ςε ςφέςη 

με σον ανσίςσοιφο μήνα σοτ πποηγοόμενοτ έσοτρ (απλή δψδεκάμηνη μεσαβολή), ϋπψρ ατσή τπολογίζεσαι απϋ σην Εθνική 

σασιςσική Τπηπεςία σηρ Ελλάδορ. όμυψνα με σα παπαπάνψ σο μηνιαίο μίςθψμα σην 1η Δεκεμβπίοτ 2007 

αναπποςαπμϋςσηκε  ςε 8.938,05 €. Αναυοπικά με σην διακοπή σοτ πποηγοόμενοτ μιςθψσηπίοτ δεν φπειάςσηκε να δψθεί 

αποζημίψςη καθϋσι η μεσακίνηςη έγινε ςε ακίνησο σοτ ίδιοτ εκμιςθψσή,  
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15. Λοιπά μη λεισοτπγικά αποσελέςμασα  

Σα λοιπά έςοδα σηρ Εσαιπείαρ αναλόονσαι ςσον παπακάσψ πίνακα :  

Ανάλτςη Εςϋδψν  2007 2006 

Έςοδα απϋ σϋκοτρ  14 44.328,56 191.714,22 

Έςοδα απϋ τναλλαγμασικέρ Διαυοπέρ 14 175.057,36 835.321,18 

Κέπδη απϋ εκποίηςη εξοπλιςμοό 14 0,00 630,43 

Λοιπά έςοδα  13.120,04 677,01 

όνολο  232.505,96 1.028.342,84 

    

Ανάλτςη Εξϋδψν     

Έξοδα ςε σϋκοτρ 14 34.176,53 178.815,11 

Έξοδα απϋ τναλλαγμασικέρ Διαυοπέρ 14 124.679,00 789.262,28 

Απϋςβεςη επιςυαλύν απαισήςεψν   0,00 37.976,96 

Λοιπά έξοδα  6.294,48 945,22 

όνολο  165.150,01 1.006.999,57 

    

όνολο Λοιπύν Εςϋδψν   67.355,95 21.343,27 

16. Έξοδα ανά κασηγοπία  

 

  2006       

 ημειύςειρ 

Κϋςσορ 

Πψληθένσψν - 

Έξοδα 

Παπαγψγήρ 

Έξοδα 

Διοίκηςηρ  

Έξοδα 

Διάθεςηρ 
Έξοδα Έπετναρ  

Φπημασο-

οικονομικά 

έξοδα 

όνολα 

Αμοιβέρ και έξοδα πποςψπικοό  17 1.104.799,25 238.394,19 121.763,36 17.208,79  1.482.165,59 

Αμοιβέρ και έξοδα σπίσψν   772.304,67 120.147,85 4.867,26 1.503,01  898.822,79 

Έξοδα παποφύν σπίσψν   150.410,05 24.863,87 13.873,19 1.312,71  190.459,82 

Διάυοπα έξοδα - υϋποι σέλη κ.α.  50.847,81 17.943,87 7.648,83 1.659,77  78.100,29 

Αποςβέςειρ ενςύμασψν & 

αςύμασψν παγίψν ςσοιφείψν 6,7 65.238,10 5.435,76 19.025,16 0,00  89.699,03 

Σϋκοι και ςτναυή έξοδα      178.815,11 178.815,11 

όνολο   2.143.599,89 406.785,54 167.177,81 21.684,28 178.815,11 2.918.062,63 

  2007       

 ημ. 

Κϋςσορ 

Πψληθένσψν - 

Έξοδα 

Παπαγψγήρ 

Έξοδα 

Διοίκηςηρ  

Έξοδα 

Διάθεςηρ 

Έξοδα 

Έπετναρ  

Φπημασο-

οικονομικά 

έξοδα 

όνολα 

Αμοιβέρ και έξοδα πποςψπικοό  17 1.719.564,45 310.182,75 109.011,53 13.871,40  2.152.630,13 

Αμοιβέρ και έξοδα σπίσψν   800.283,21 120.169,29 38.967,31 4.734,40  964.154,22 

Έξοδα παποφύν σπίσψν   243.156,15 39.878,31 12.369,26 1.534,43  296.938,14 

Διάυοπα έξοδα - υϋποι σέλη κ.α.  67.172,13 24.315,23 5.238,19 595,34  97.320,89 

Αποςβέςειρ ενςύμασψν & αςύμασψν παγίψν 

ςσοιφείψν 6,7 40.802,25 2.720,15 0,00   43.522,40 

Σϋκοι και ςτναυή έξοδα      34.176,53 34.176,53 

Κϋςσορ αγοπάρ πψληθένσψν εμποπετμάσψν  10.000,00     10.000,00 

όνολο   2.880.978,19 497.265,72 165.586,30 20.735,57 34.176,53 3.598.742,31 



  

Σεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 
 

(27) από (29) 

17. Παποφέρ ςε επγαζϋμενοτρ 

 

 2007 2006 

Μιςθοί και ημεπομίςθια 1.548.808,64 1.027.933,74 

Έκσακσερ Αμοιβέρ 146.425,00 84.500,00 

Έξοδα κοινψνικήρ αςυάλιςηρ  351.884,73 230.085,18 

Ιασπουαπμακετσικέρ παποφέρ πποςψπικοό 25.452,82 19.523,26 

τνσαξιοδοσικϋ κϋςσορ ππογπαμμάσψν πποςψπικοό 44.521,48 29.526,39 

Λοιπέρ παποφέρ και έξοδα πποςψπικοό  35.537,46 63.936,02 

Πποβλέχειρ για αποζημίψςη πποςψπικοό  0,00 26.661,00 

όνολο  2.152.630,13 1.482.165,59 

 

ση γπαμμή μιςθοί και ημεπομίςθια, ποςϋ 243.172.83 € αυοπά αμοιβέρ Διετθτνσύν σηρ Εσαιπείαρ και σοτ Διετθόνονσορ 

τμβοόλοτ για σην φπήςη 2007.  

ση γπαμμή λοιπέρ παποφέρ και έξοδα πποςψπικοό πεπιλαμβάνονσαι έξοδα κτλικείοτ, χτφαγψγίαρ και έξοδα 

επιμϋπυψςηρ πποςψπικοό.   

Ο μέςορ απιθμϋρ σψν τπαλλήλψν (ςτμπεπιλαμβανομένψν και σψν διετθτνσικύν ςσελεφύν) κασά ση φπήςη 2007 ήσαν 36 

άσομα ενύ σο 2006  ήσαν 29. 

 

18. Υϋπορ ειςοδήμασορ 

  2007 2006 

Υϋπορ φπήςηρ   (48.942,38) (64.848,87) 

Αναβαλλϋμενη υοπολογία (ημ. 13)  (3.154,25) (46.099,40) 

όνολο   (52.096,63) (110.948,27) 

 

Ο ςτνσελεςσήρ υοπολογίαρ για σο 2007 είναι 25% (2006:29%). Η ςτμυψνία σοτ υϋποτ ειςοδήμασορ για σα κέπδη ππιν σοτρ 

υϋποτρ με βάςη σοτρ ιςφόονσερ ςτνσελεςσέρ και σοτ εξϋδοτ απϋ υϋποτρ έφει ψρ εξήρ :  

  2006 2006 

Κέπδη ππο υϋπψν   187.402,63 382.955,21 

    

Υϋπορ με σοτρ ιςφόονσερ υοπολογικοόρ ςτνσελεςσέρ  (46.850,66) (111.057,01) 

Έξοδα ποτ δεν εκπίπσοτν για υοπολογικοόρ ςκοποόρ  (5.245,97) (3.149,23) 

Διαυοπέρ υοπολογικύν ςτνσελεςσύν    3.257,97 

Υϋποι  (52.096,63) (110.948,27) 

 

Η Εσαιπεία τπϋκεισαι για 2η φπονιά ςε υϋπο ειςοδήμασορ.  

 

 



  

Σεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 
 

(28) από (29) 

19. Δεςμεόςειρ λεισοτπγικύν μιςθύςεψν  

 

Η Εσαιπεία έφει ςτνάχει μη ακτπύςιμερ λεισοτπγικέρ μιςθύςειρ για κσίπια και ατσοκίνησα. Οι μιςθύςειρ έφοτν διάυοποτρ 

ϋποτρ, πήσπερ αναπποςαπμογήρ και δικαιύμασα ανανέψςηρ και η Εσαιπεία απαισείσαι να δύςει πποειδοποίηςη για σον 

σεπμασιςμϋ σψν ςτμυψνιύν ατσύν σην εκάςσοσε καθοπιζϋμενη πποθεςμία απϋ νϋμο πεπί εμποπικύν μιςθύςεψν ψρ 

ιςφόει. Οι δαπάνερ σψν ανψσέπψ μιςθύςεψν κασαφψπήθηκαν ςσην κασάςσαςη λογαπιαςμοό αποσελεςμάσψν σηρ 

κλειϋμενηρ φπήςηρ και γνψςσοποιοόνσαι ςση ςημείψςη 16. Σα μελλονσικά ςτνολικά μιςθύμασα έφοτν ψρ εξήρ : 

 

 

  2007 2006 

  Κσίπια  Οφήμασα Κσίπια  Οφήμασα 

Μέφπι 1 έσορ  107.497,93 11.454,60 74.839,88 11.454,70 

Απϋ   2-5 έση  176.611,22 9.561,82 102.695,26 21.016,64 

Πάνψ απϋ 5 έση  0,00 0,00 0,00 0,00 

όνολο   284.109,15 21.016,42 177.535,14 32.471,34 

20. Λοιπά Αποθεμασικά 

 

 

Σακσικϋ 

αποθεμασικϋ  

Διαυοπά κεπδύν 

ΔΠΛ-

Υοπολογικά όνολο 

Τπϋλοιπο σην 1η Ιανοταπίοτ 2006 0,00 0,00 0,00 

Μεσαυοπά απϋ κέπδη ειρ νέον 1.171,53 0,00 1.171,53 

Τπϋλοιπο σην 31η Δεκεμβπίοτ 2006 1.171,53 0,00 1.171,53 

Μεσαυοπά απϋ κέπδη ειρ νέον 6.765,30 13.821,00 20.586,30 

Τπϋλοιπο σην 31η Δεκεμβπίοτ 2007 7.936,83 13.821,00 21.757,83 

 

Η Εσαιπεία είναι τποφπεψμένη ςόμυψνα με σον Ελληνικϋ Νϋμο Πεπί Ανψνόμψν Εσαιπειύν 2190/1920 να μεσαυέπει σο 5% 

σψν εσήςιψν καθαπύν κεπδύν ςε σακσικϋ αποθεμασικϋ μέφπιρ ϋσοτ σα ςτςςψπετμένα αποθεμασικά να ιςοόνσαι με σο 1/3 

σοτ κασαβλημένοτ (κοινοό) μεσοφικοό κευαλαίοτ. Ατσϋ σο αποθεμασικϋ δεν μποπεί να διανεμηθεί ςσοτρ μεσϋφοτρ σηρ 

Εσαιπείαρ εξαιποόμενηρ σηρ πεπίπσψςηρ πετςσοποίηςηρ.  

  

21. Μέπιςμα 

Η Εσαιπεία με βάςη σην απϋυαςη σηρ Γενικήρ τνέλετςηρ σψν Μεσϋφψν σηρ 26ηρ Ιοτνίοτ 2007, πποέβη ςση διανομή Α’ 

μεπίςμασορ απϋ σα κέπδη ποτ πποέκτχαν απϋ σην φπήςη 2006. Σο ςτνολικϋ ποςϋ ποτ διανεμήθηκε ήσαν 7.500 € (ήσοι  

0,05 €  ανά μεσοφή) 

Ωρ εκ σψν παπαπάνψ η  διανομή μεπιςμάσψν ςσοτρ μεσϋφοτρ σηρ Εσαιπείαρ αναγνψπίζεσαι ψρ τποφπέψςη ςσιρ 

οικονομικέρ κασαςσάςειρ ϋσαν η διανομή εγκπίνεσαι απϋ σην Γενική τνέλετςη σψν μεσϋφψν, ήσοι σην επϋμενη οικονομική 

πεπίοδο. Σην ςτγκεκπιμένη απϋυαςη για σα κέπδη σοτ 2007,  θα λάβει η Σακσική Γενική τνέλετςη σηρ Εσαιπείαρ για σο  

ποςϋ σψν 129.478,72 €.  

 



  

Σεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 
Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε € (επξώ), εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 
 

(29) από (29) 

22. Ενδεφϋμενερ τποφπεύςειρ 

Η Εσαιπεία δεν έφει ελεγφθεί υοπολογικά απϋ σην ίδπτςή σηρ  κι ψρ εκ σοόσοτ οι υοπολογικέρ τποφπεύςειρ δεν έφοτν 

κασαςσεί οπιςσικέρ. Η Διοίκηςη σηρ Εσαιπείαρ δεν αναμένει να πποκόχοτν ςημανσικέρ τποφπεύςειρ για σιρ ανέλεγκσερ 

υοπολογικά φπήςειρ.  

Εκκπεμεί δίκη ςσην οποία εμπλέκεσαι η  Εσαιπεία, η οποία αυοπά άςκηςη πποςυτγήρ ππορ σην Επιθεύπηςη Επγαςίαρ με 

αίσημα σην μείψςη πποςσίμοτ ποτ είφε επιβληθεί με σην ππάξη τπ’ απιθμ. 1400/18-7-2007 γιασί 6 επγαζϋμενοι βπέθηκαν 

να επγάζονσαι φψπίρ άδεια τπεπψπιακήρ απαςφϋληςηρ .. 

23. Γεγονϋσα μεσά σην ημεπομηνία σοτ Ιςολογιςμοό 

Δεν έφοτν ςτμβεί άλλα γεγονϋσα μεσά σην ημεπομηνία σοτ Ιςολογιςμοό σηρ 31.12.2007, σα οποία θα μποποόςαν να 

επηπεάςοτν ςημανσικά σην παποόςα οικονομική κασάςσαςη σηρ Εσαιπείαρ. 

 

 


